
 

 

 

 

 

 

Dr. Fuad Hameed al-Dulaimi  

 

foadhkd@yahoo.com 

 

   

  

   



 

 

 

 

وظدم آهتامم بٚإليامن ، تتِخص منُِٜ افٌحٞ ذم افًِقـٔٚت آؿتهٚديٜ ؽر افًِّٜٔ      

وإوًٚف ظالؿتف ، ـَقة داؾًٜ ومقجٜٓ فًِِقك اإلًٕٚين ٕحق إصالح ادًٚر آؿتهٚدي

وهيدف هذا افٌحٞ إػ بٔٚن أمهٜٔ اإليامن ذم حٔٚة ادًِؿ وأثره ظذ  ، بّجٚٓت احلٔٚة ـِٓٚ

وشِؽ افٌٚحٞ ، ـل حيَؼ ادجتّع ادًِؿ أهداؾف آؿتهٚديٜ ادْنقدة، افًِقك آؿتهٚدي

وذفؽ بٚشتَراء اددارس آؿتهٚديٜ ومٚ ، ذم دراشتف ادْٟٓ آشتَرائل وادْٟٓ افتحِٔع

وؿد تقصؾ افٌٚحٞ ، ثؿ حتِٔؾ ومْٚؿنٜ دمٚرب تِؽ افْيؿ، تقصِٝ إفٔف وظالؿتف بٚدقوقع

إػ مجِٜ ٕتٚئٟ مـ أمهٓٚ:أن افْيؿ آؿتهٚديٜ افقؤًٜ فًٔٝ هلٚ ظالؿٜ بٚإليامن وٓ تًسف 

ًٚ ، بٚفداؾًٜٔ افروحٜٔ فًِِقك آؿتهٚدي ًٚ وثَٔ وأن آؿتهٚد اإلشالمل يرتٌط بٚإليامن ارتٌٚض

ويْتٟ ظـ تٖثر اإليامن ظذ شِقك ادًِؿ ـٍٚءة وتّْٜٔ  ،حيُؿ افًِقك آؿتهٚدي فًِِّؿ

ومجِٜ مـ افَٔؿ افتل حتَؼ افرؾٚهٜٔ واحلٔٚة افُريّٜ ، واشتَرارًا وظدافٜ ذم احلٔٚة آؿتهٚديٜ

 فٍِرد وادجتّع ـٚؾٜ.

 افًِقك آؿتهٚدي.، افداؾًٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ، اإليامن ـِامت اؾتتٚحٜٔ:

 

 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 وبًد:، ، احلّد هلل رب افًٚدغ وافهالة وافًالم ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفف وصحٌف أمجًغ

افًِقك اإلًٕٚين ٓ يُّـ ؾهِف ظـ آظتَٚد وافدواؾع افروحٜٔ مٓام تًْٝ بًض ؾ٘ن 

  ؾٚهلل شٌحٕٚف يَقل: ))، ادْيريـ ذم ذفؽ               

     ))(1) ،ٕٔتف وديْف وظْد بًض ادٍنيـ مًْٚه أن ـؾ شِقك إًٕٚين هق ٕٚبع ظـ ،

، منًٌٜ بٚفَٔؿ ادتقارثٜ وافًٚئدة -وبٚظساف ادحََغ مْٓؿ -ؾٖي ٕيريٜ مٓام ادظٝ احلٔٚد إٓ أهنٚ

 .(2)وبٚفًٍٍِٚت افتل اظتَْقهٚ

وإن ممٚ ئًْف مٍٓقم افديـ فدى أهؾ اإلشالم إٔف ٕيٚم متُٚمؾ ينتّؾ ظذ افَقإغ      

ٌّد هبٚ اإلًٕٚن خٚفَف وأهنٚ جٚءت فتْئؿ ، ؾِٔس فف إٓ آمتثٚل وافىٚظٜ، شٌحٕٚف وافؼائع افتل يتً

فذفؽ اشتُْر ؿقم صًٔٛ ، مًتَداتف وشِقـٔٚتف ذم مجٔع جمٚٓت احلٔٚة ومْٓٚ افتًٚمالت آؿتهٚديٜ

 ظِٔف افًالم هذا ؾَٚفقا ))               

                                                           

 84شقرة اإلهاء:  (1)

"جمِٜ أبحٚث ، بحٞ مْنقر، ترمجٜ: د. رؾٔؼ ادكي، خقرصٔد أمحد، افتّْٜٔ آؿتهٚديٜ ذم إضٚر إشالمل يْير: (2)

، جدة، جٚمًٜ ادِؽ ظٌدافًزيز، مرـز أبحٚث آؿتهٚد اإلشالمل، 49ص، افًدد افثٚين، اإلشالمل"آؿتهٚد 

 . هـ1442



 

 

                  (( (1) ، ؾثّٜ تالزم وثٔؼ بغ

وأن مـ خهٚئص آؿتهٚد اإلشالمل إٔف ظَٚئدي يًًك إػ ، افَٔؿ اإليامٕٜٔ وادٌٚدئ آؿتهٚديٜ

تَقيؿ افًِقك آؿتهٚدي وؾؼ ادًٚير وآظتٌٚرات افؼظٜٔ ادحددة افتل يستٛ ظِٔٓٚ افثقاب 

 وافًَٚب إخروي.

وأشٚس احلٔٚة ، ؾٓق افٌٚظٞ إػ افًٌٚدة افهٚدؿٜ، اإليامن ًّٕٜ إًٔؿ اهلل هبٚ ظذ ظٌٚدهو      

ؾٓق افذي حئل ، وادقجف فًَِقل ٕحق افْٓوٜ وافتّْٜٔ احلوٚريٜ، وادَّقم فًِِقك اإلًٕٚين، افىٌٜٔ

وإػ افًدافٜ واإلتَٚن وافتُٚؾؾ ، مٌدأ افرؿٚبٜ ويدؾع إػ آفتزام بقاجٛ آشتخالف وظامرة إرض

ٜ هلل ظز ، ذم مجٔع مراحؾ اإلٕتٚج وافتقزيع وآشتٓالك َّ  وجؾ.  وهبذا تتحَؼ افًٌقديٜ احل

فذا شًٔٝ إػ أن أـتٛ ذم مقوقع )تٖثر اإليامن ظذ افًِقك آؿتهٚدي فًِِّؿ(      

وأردت مـ هذا افٌحٞ أن أؿػ ظذ ، وجًِٝ افٌحٞ منتّالً ظذ مَدمٜ وشًٌٜ مٌٚحٞ وخٚمتٜ

 وأهؿ أثٚر افْٚدمٜ ظـ افًِقك آؿتهٚدي فًِِّؿ.، أمهٜٔ وظالؿٜ اإليامن بٚفًِقك آؿتهٚدي

 هلل أشٖل أن يقؾَْٚ فًِداد وأن يًٍْْٚ ويٍْع بْٚ إٕف شّٔع جمٔٛ. وا

  

                                                           

 87شقرة هقد: (1)



 

   

 

 

 أوًٓ: اإليامن فٌٜ:

 اإليامن ذم افٌِٜ فف ثالثٜ مًٚين:

 وهق ود اخلقف ؿٚل تًٚػ ))، : أي مـ إظىٚء إمـ وأمٚن وافىّْٖٕٜٔإمـ -1

   ))(1) ،ٜٕٚهل ود اخلٕٜٔٚ. وإم 

ًٚ أي: صدؿٝ بف.، : افذي هق ود افتُذيٛافتهديؼ -2  (2)ـام فق ؿٚل افًٌد آمْٝ بٚهلل رب

ًٚ يتوّـ إمـ واإليامن ؿٚل تًٚػ ظذ فًٚن إخقة يقشػ ظِٔف  وادًْٔٚن متداخالن ؾٚفتهديؼ أيو

افًالم ))           ))(3) ، :ؾال تهدق خزٕٚ، بّهّدق فْٚأي ،

 . (4)وٓ تىّئـ إفٔف 

 . (5)فذفؽ اتٍؼ أهؾ افًِؿ مـ افٌِقيغ وؽرهؿ أن اإليامن مًْٚه: افتهديؼ 

وذهٛ إػ أن مًْك اإليامن فٌٜ هق  -رمحف اهلل-وهذا مٚ اختٚره افنٔخ حمّد إمغ افنَْٔىل 

 . (6)افتهديؼ

                                                           

 4شقرة ؿريش: (1)

، فًٚن افًرب ومٚ بًدهٚ. 366: 15، بروت، دار إحٔٚء افساث، 1ط، م2441، إزهري، هتذيٛ افٌِٜ يْير: (2)

 .21: 13، بروت، صٚدردار ، 3ط، هـ1414، ابـ مْيقر

 17شقرة يقشػ: (3)

، ابـ تّٜٔٔ، .جمّقع افٍتٚوى484: 2، بروت، دار إحٔٚء افساث، 1ط، هـ1424، افٌٌقي، مًٚمل افتْزيؾ يْير: (4)

 .292: 7، افًًقديٜ، جمّع ادِؽ ؾٓد، دط، م1995

 .514: 15، إزهري، هتذيٛ افٌِٜ يْير: (5)

 .219: 2، بروت، دار افٍُر، دط، م1995، افنَْٔىل، أوقاء افٌٔٚن (6)



 

 

ورأى أن فٍيٜ "أؿر" أدّل ظذ  -رمحف اهلل–: وهق مٚ اختٚره صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ اإلؿرار  -3

 (1)وذفؽ فًدة أشٌٚب ذـرهٚ ويُّـ افرجقع إفٔٓٚ.، مًْك اإليامن مـ ؽرهٚ

 بْٔٓام أن مع، افتهديؼ بٍِظ تًٍره مـ أؿرب اإلؿرار بٍِظ -اإليامن أي–وؿٚل: ؾُٚن تًٍره 

 ًٚ  .(2)ؾرؿ

 :ًٚ  .(3)ومًِقم أن اإليامن هق اإلؿرار ٓ جمرد افتهديؼوؿٚل أيو

ـام أن اخلالف ذم افتًٍر افٌِقي ، وفًؾ تًٍر اإليامن فٌٜ بٚإلؿرار يُقن أصّؾ وأدّل مـ افتهديؼ

 ٓ يٗثر ظذ ادًْك افؼظل افذي ُيًرف بف حََٜٔ اإليامن ادتًٌد بف.

:ًٚ ًٚ: اإليامن اصىالح  ثٕٚٔ

 . (4)وظّؾ افَِٛ واجلقارح ، افًِٚنوإؿرار ، هق تهديؼ افَِٛ

 أن: ادًِّغ ظِامء ظِٔف افذي أن -وإيٚـؿ اهلل رمحْٚ– اظِّقا" -اهلل رمحف–ؿٚل اإلمٚم أجري 

ثؿ اظِّقا: ، وظّؾ بٚجلقارح، وإؿرار بٚفًِٚن، بٚفَِٛ تهديؼ وهق، اخلِؼ مجٔع ظذ واجٛ اإليامن

وٓ دمزيء مًرؾٜ ، يُقن مًف اإليامن بٚفًِٚن ٕىًَٚ  إٓ أن، إٔف ٓ دمزء ادًرؾٜ بٚفَِٛ وافتهديؼ

ؾ٘ذا ـِّٝ ؾٔف هذه افثالث خهٚل: ـٚن ، حتك يُقن ظّؾ بٚجلقارح، وٕىؼ بٚفًِٚن، بٚفَِٛ

 ًٚ  .(5)دل ظذ ذفؽ افَرآن وافًْٜ وؿقل ظِامء ادًِّغ ، مٗمْ

ًٚ مجٔالً فإليامن – اهلل رمحف–وذـر اإلمٚم ابـ افَٔؿ  حََٔتف ادرـٌٜ مـ افًِؿ وافتهديؼ بّغ ، مٍٓقم

 وبًض إظامل افتل ترتٌط بف وتدل ظِٔف وظذ ـامفف ؾَٚل:، واإلؿرار وافًّؾ

                                                           

 .293-292-291: 7، ابـ تّٜٔٔ، يْير: جمّقع افٍتٚوى (1)

 .293-292: 7، ادرجع افًٚبؼ (2)

 .639: 7، ادرجع افًٚبؼ (3)

 ، .ذح اإليامن إوشط26ص، افريٚض، مدار افقضـ، 1ط، م2443، إثري، اإليامن حََٔتف وخقارمف (4)

 .2: 3، افراجحلظٌد افًزيز 

 .611: 2، افريٚض، دار افقضـ، 2ط، م1999، أجري، ـتٚب افؼيًٜ (5)



 

   

 

ًٚ وإَٓٔٚد فف      حََٜٔ مرـٌٜ مـ مًرؾٜ مٚ جٚء بف افرشقل ظِاًم وافتهديؼ بف ظَدًا واإلؿرار بف ٕىَ

ًٚ وطٚهرًا وتٍْٔذه وافدظقة إ ًٚ وافًّؾ بف بٚضْ فٔف بحًٛ اإلمُٚن وـامفف ذم احلٛ ذم حمٌٜ وخوقظ

اهلل وافٌٌض ذم اهلل وافًىٚء هلل وادْع هلل وأن يُقن اهلل وحده إهلف ومًٌقده وافىريؼ إفٔف ودمريد 

ًٚ وتٌّٔض ظغ افَِٛ ظـ آفتٍٚت إػ شقى اهلل ورشقفف وبٚهلل  متٚبًٜ رشقفف طٚهرًا وبٚضْ

 .(1)افتقؾٔؼ

يتّثؾ ذم اخلوقع وافىٚظٜ ، وإَٔٚد إرادي، اجلٚزمٜ إذظٚن ؿٌِل ؾالبد أن يهحٛ هذه ادًرؾٜ     

 حلُؿ مـ آمـ بف مع افروٚ وافتًِٔؿ: ))           

                         ))(2) ، وٓ بد

، تًٌٞ ظذ افًّؾ بَّتؤٚت افًَٔدة، وهذا اإلذظٚن حرارة وجدإٜٔ ؿٌِٜٔ، أن يتٌع تِؽ ادًرؾٜ

وهلذا ٕجد افَرآن افُريؿ ، وآفتزام بٌّٚدئٓٚ اخلَِٜٔ وافًِقـٜٔ واجلٓٚد ذم شٌِٔٓٚ بٚفامل وافٍْس

 يهػ ادٗمْغ ؾَٔقل: ))                 

                  .    

     .         ))(3).(4) . 

  

                                                           

 .147ص، بروت، دار افُتٛ افًِّٜٔ، 2ط، م1973، ابـ افَٔؿ، افٍقائد (1)

 65شقرة افًْٚء: (2)

 4-2شقرة إٍٕٚل:  (3)

 .34ص، افَروٚويادقؿع افرشّل فِنٔخ ، دت، يقشػ افَروٚوي، اإليامن واحلٔٚة يْير: (4)



 

 
إن ؿؤٜ اإليامن فًٔٝ ؿؤٜ هٚمنٜٔ تتًِؼ برؽٌٜ اإلًٕٚن ـل يٌٍؾ ظْٓٚ أو يٗجِٓٚ إػ حغ مـ      

، ؾ٘مٚ افًًٚدة إبديٜ ذم اجلْٜ أو افنَٚوة إبديٜ ذم افْٚر، بؾ إهنٚ ؿؤٜ وجقده ومهره، ظّره

ٓ يًرف حََٜٔ ًٍٕف ، إًٕٚن ؿِؼ متزم حٚئر، فٔس فف ؿّٜٔ وٓ جذورواإلًٕٚن بٌر ديـ وٓ إيامن 

، وفامذا يْزظف ظْف بًد حغ؟، وفامذا أفًٌف إيٚه، ٓ يدرى مـ أفًٌف ثقب احلٔٚة، وٓ ه وجقده

 -وحدمهٚ-ٓ تًتىٔع افثَٚؾٜ وٓ افَٕٚقن ، ؾٚإلًٕٚن بٌر ديـ وٓ إيامن: حٔقان ذه أو شٌع ؾٚتؽ

ؽٚيتف ذم احلٔٚة ٓ تتجٚوز صٓقة ؾرجف وبىْف ؿٚل تًٚػ: ، أو يَِام أطٍٚره، اهتفأن حيدا مـ ذ

((                ))(1) ،(2) . 

وتُٚفٔػ حتَؼ  ؾٖوجٛ ذفؽ ظِٔف مًٗفٔٚت، فَد خِؼ اهلل اإلًٕٚن وجًِف خٍِٔتف ذم إرض     

)ؾٖمره اهلل ظز وجؾ بٚإليامن وافًّؾ افهٚفح ؾَٚل شٌحٕٚف: )، افٌٚيٜ افتل ُخِؼ مـ أجِٓٚ   

                      

                                  

    ))(3) . 

                                                           

 12شقرة حمّد: (1)

 .5ص، ادرجع افًٚبؼ يْير: (2)

 136شقرة افًْٚء: (3)



 

   

 

وهق ادقِجف وادحدد فتكف ، ٚإليامن هق ادْىِؼ وإشٚس افذي يٌْل ظِٔف اإلًٕٚن حٔٚتفؾ

  افْتٚئٟ ؿٚل شٌحٕٚف ))اإلًٕٚن ؾ٘مٚ أن يُقن افٍالح وافٌْٚء وحتَٔؼ أؾوؾ 

   ))(1) ،(( أو اخلنان وافسدي إػ أدٕك ادًتقيٚت ؿٚل ظز وجؾ  . 

       .        ))(2) ، وؿد جًؾ اهلل ظز وجؾ

وجًؾ اجلزاء ؾٔام يرتٌط بٚإليامن ـهالح إخالق ، إظامل وافًٌٚداتصٍٜ اإليامن ذًضٚ فٌَقل 

وهق مٚ يًًك إفٔف اإلًٕٚن فٔحَؼ بذفؽ احلٔٚة افىٌٜٔ ذم ، واشتَٚمٜ افًِقك وشالمٜ ادًٚمالت

ؿٚل تًٚػ: ))، افدٕٔٚ وافٍقز ذم أخرة                 

                      ))(3) ، وؿٚل

شٌحٕٚف: ))                    ))(4) ،

وؿٚل تًٚػ: ))                         ))(5) 

 

 

                                                           

 1شقرة ادٗمْقن: (1)

 3-1شقرة افًك:  (2)

 97شقرة افْحؾ:  (3)

 112شقرة ضف:  (4)

 75شقرة ضف: (5)

 الحياة الطيبة السلوك القويم اإليمان الصحيح



 

 

ـٍ فًًٚدة ادجتًّٚت     ؾٓق مـ ، وازدهٚر احلوٚرات، إن افٌْٚء اإليامين فإلًٕٚن هق أؿقى وٚم

 وحيَؼ فإلًٕٚن اخلريٜ ذم افدٕٔٚ وافٍقز بٚٔخرة. ، افًِقكويوٌط ، ويَّقم إخالق، هيذب افٍْقس

، وأهبر ادْتجٚت، وأظيؿ افهْٚظٚت، إن بًض ادجتًّٚت افٔقم حئٝ بٖجقد آبتُٚرات    

ومع ذفؽ ٕجد أن ، وشًٝ ـزى افؼـٚت ؾٔٓٚ إػ ـؾ مٚ حيَؼ افرؾٚهٜٔ وافًًٚدة اجلًديٜ فإلًٕٚن

ّٛ ادتخههقن إػ ٕيريٚت اددارس افًٍْٜٔ فًِٓؿ ، رتافٍْقس ؿد مروٝ واحلٔٚة ؿد تُدّ  ؾٓ

ومل يدرـقا مـ ، جيدوا احلِقل وادًٚجلٚت فِحهقل ظذ افىّْٖٕٜٔ وآشتَرار افٍْز وراحٜ افٌٚل

ٕن هذا فـ يُقن إٓ بٌذاء افروح وافًقدة إػ اإليامن ـام ؿرر ذفؽ افىٌٔٛ افٍْز ، ذفؽ رء

  (1)ٚص شامه "افًقدة إػ اإليامن".افدـتقر هْري فْؽ ذم ـتٚب خ

مـ هذه افٍْقن افهْٚظٜٔ افتل ؿٚدت وحٚيٚهٚ  (2)وؿد حذر افًٍِٔقف ادٗرخ افزيىٚين "تقيٌْل"

 ذم ـتٚبف "شَقط احلوٚرة": (3)ؾَٚل ـام َٕؾ ظْف ادٍُر "ـقفـ وفًقن"، إػ اهلٚويٜ

ش ادهٚبٔح اجلديدة»إًٍٔٓؿ بًٌٔٓٚ وجًِتٓؿ يًِّقهنٚ ؿٔٚد ، )فَد أؽرت ؾْقن افهْٚظٜ وحٚيٚهٚ

ًٓ مْٓٚ ، شادهٚبٔح افَديّٜ»هلؿ مَٚبؾ   ش افًْٔام»فَد أؽرهتؿ ؾٌٚظقهٚ أرواحٓؿ وأخذوا بد

إؿٍٚرًا ش افهٍَٜ اجلديدة»وـٕٚٝ ٕتٔجٜ هذا افدمٚر احلوٚري افذي شٌٌتف تِؽ ، شافراديق»و 

 ًٚ ظٚمل زاه »أفدوس هًُع بٖٕف ووصٍف ، شجمتّع اخلْٚزير»وصٍف أؾالضقن بٖٕف ، روحٔ

  (4)ش!(.جديد

ؾٚإلًٕٚن بًَِف وحده ٓ يًتىٔع أن يهؾ إػ افَرارات افهحٔحٜ وإحُٚم افهٚئٌٜ دائاًم ٕٕف ذو  

وهذا هق ، ٕزظٜ وهقى يراظل مًٍْتف ومهِحتف ورؽٌتف ظذ حًٚب ـثر مـ افقاجٌٚت واحلَقق

                                                           

ومٚ  5ص، مك، دار ادًٚرف، دط، م1998، ثروت ظُٚصٜ ترمجٜ:، هْري فْٔؽ، افًقدة إػ اإليامن يْير: (1)

 بًدهٚ.

 .1975تقذم شْٜ ، ؾًِٔقف ومٗرخ بريىٚين فف مٗفٍٚت ظدة تقيٌْل: (2)

 م.2413تقذم شْٜ ، ـقفـ وفًقن: أديٛ ومٍُر إٔجِٔزي فف ظدة مقفٍٚت (3)

 .165-164ص، مك، دار افؼوق، 9ط، م1989، ـقفـ وفًقن، شَقط احلوٚرة (4)



 

   

 

افًٍٚد افذي حذر مْف ربْٚ شٌحٕٚف بَقفف: ))               

        ))(1) ، ـام أن افًَؾ ادجرد ٓ يًتىٔع أن يهؾ إػ ظٚمل

ؾالبد ، ممٚ هق ؽر منٚهد وؽر حمًقس، افٌٔٛ ؾٔحدثْٚ بُؾ مٚ جٚءت بف افرشؾ وافُتٛ افًامويٜ

ؾالبد مـ اإليامن مع احلٔٚة وٓبد مـ ، إًٕٕٜٚٔ اإلًٕٚن وتهِح حٔٚتفمـ اإليامن افذي بف تًتَٔؿ 

 اإليامن مع افًِؿ وٓبد مـ اإليامن مع افًّؾ ؿٚل شٌحٕٚف: ))     

             ))(2). 

  

                                                           

 71شقرة ادٗمْقن: (1)

 9شقرة يقٕس: (2)



 

 
ؾّْٓؿ مـ أظتزهٚ ، فَد تْٚول ادتخههقن مٍٓقم افَّٜٔ ظذ اختالف جمٚٓهتؿ وتقجٓٚهتؿ     

 دشتقرا متثؾ ؾًّز ظْٓٚ "جمّقظٜ مـ آظتَٚدات ادٗـدة وافتل، أحُٚم تقجٔف فًِِقك اإلًٕٚين

أحُٚم مٌْٜٔ ظذ مًٚير  أو أهنٚ، (1)وشِقـف" أؾًٚفف ذظٜٔ مْٓٚ وحتدد هبٚ يٗمـ حٔٞ، فٍِرد بٚفًٌْٜ

 ادٌٚدئ بّجّقظٜ مٓتديٚ مٚ صئ ظذ اإلًٕٚن يهدره افذي ؾٓل "احلُؿ، هّٚمٜ ووًٓٚ ادجتّع

 مـ ظْف وادرؽقب ؾٔف ادرؽقب حيدد وافذي ؾٔف ئًش افذي ادجتّع ووًٓٚ افتل وادًٚير

ًٚ فتقجٔف افًِقك اإلًٕٚين وؾؼ ، (2) "افًِقك مًٔٚر حمدد وهق ذع اهلل وآخرون اظتزوهٚ وٚبى

 وادًٔٚر هق، ظْف مرؽقب هق ومٚ ؾٔف مرؽقب هق مٚ إػ تقجٓف اإلًٕٚين فًِِقك تًٚػ "وقابط

 حتك افٍرد صخهٜٔ وبْٚء، ومتٚشُف ادجتّع تّْٜٔ إػ هتدف، تتٌر ٓ ثٚبتٜ وهل تًٚػ اهلل ذع

ًٓ  ظوقاً  يهٌح  . (3)ادجتّع" داخؾ ؾًٚ

 إػ تقجٓف، فًِِقك افتل تًتز وقابط، وإن اإليامن بٚهلل هق إشٚس افذي إٌثَٝ مْف مجٔع افَٔؿ   

إًٕٕٜٚٔ ؾٕ٘ام هل مرتٌىٜ  أو، اجتامظٜٔ أو، ؾٚفَٔؿ شقاء ـٕٚٝ شٔٚشٜٔ، ؾًِف يٌٌْل ومٚٓ ؾًِف يٌٌْل مٚ

َؼ احلٔٚة افىٌٜٔ افتل يهِح وهتتدي بٚفؼيًٜ افٌراء فتح، بٚإليامن افذي ؾىر اهلل ظِٔف اإلًٕٕٜٚٔ

  ويَقم هبٚ مًٚش افْٚس ومًٚدهؿ ؾَٚل شٌحٕٚف: ))         

                                                           

 .89ص، مك، مرـز تىقير إداء، 2ط، م2444، حمّد ظٌد افٌٚين، مٓٚرات إدارة افًِقك اإلًٕٚين (1)

 .2ص، مك، دار افْٓوٜ، 2ط، م1984، ؾقزيٜ ديٚب، افَٔؿ وافًٚدات آجتامظٜٔ (2)

وافًِقم ـِٜٔ افًِقم آجتامظٜٔ ، رشٚفٜ مٚجًتر، م2448، صِٔحٜ رحٚيل، افَٔؿ افدئْٜ وافًِقك ادْوٌط (3)

 .15ص، جٚمًٜ احلٚج خلي بٚتْٜ، اإلشالمٜٔ



 

   

 

                     .         

        ))(1) .  

 إٓ اإليامن هذا ُيًتُّؾ وٓ، افَٔؿ ـؾ مْٓٚ تتٍرع افتل "افًِٔٚ" افَّٜٔ هق تًٚػ بٚهلل ٚإليامنؾ     

 فإليامن إن :-رمحف اهلل–ظّر بـ ظٌد افًزيز  ؿٚل ـام، (2)وافًْـ  واحلدود وافؼائع بٚفٍرائض

ًٚ  وحدوداً  وذائع ؾرائض  يًتُّؾ مل يًتُِّٓٚ مل ومـ اإليامن اشتُّؾ ؾَد اشتُِّٓٚ مـ، وشْْ

 .(3)"اإليامن

وافتَدم وآزدهٚر ، إن ادجتًّٚت افامديٜ ادًٚسة افتل ٕجحٝ ذم جزء ـٌر مـ افٌْٚء احلوٚري     

ؾٖخذ حيدد مٚ هق مرؽقب ؾٔف ومٚ ، إٕام ـٚن مرجًٓٚ افَٔؿ افتل اهتدى إفٔٓٚ افًَؾ اإلًٕٚين، افًِّل

ًٚ بًٔدًا ظـ افديـ واإليامن، ؽر ذفؽ هق ًٚ وضريَ ومـ دون ، وصْع مرجًٔتف بًٍْف وخط فف مْٓج

أو ظَؾ مًتٌد يرشؿ افيِؿ وافَٓر ظذ إٔف فقحٜ ، متٔٔز بغ مٚ هق ٕٚبع ظـ هقى وٕزظٜ ؤًٍٕٜ

ثٜ معء ؾُٚن حتقفف إػ احلدا، وبغ احلؼ وافًدل افذي جٚء بف افقحل مـ اهلل، فِحريٜ وافديَّراضٜٔ

بٚدنُالت ؿٚل ظز وجؾ : ))                  

   ))(4) ، يَقل افدـتقر رصٔد اجلرمقين افٌٚحٞ ذم ظِؿ آجتامع "إن ادجتًّٚت

وؤٚع ، افروحل وافديْلوفًؾ أمهٓٚ افٍراغ ، افٌربٜٔ تًٔش ظذ وؿع حتقٓت ظَّٜٔ ودافٜ

وجدت ًٍٕٓٚ ؽٚرؿٜ ذم ، ؾًٌدمٚ دخِٝ هذه ادجتًّٚت ذم مقجٚت مٚ بًد احلداثٜ، ادرجًٔٚت

                                                           

 162-161شقرة إًٓٚم: (1)

، جمِٜ ادًِؿ ادًٚس، م1987، حًـ صٚدق، افَٔؿ آجتامظٜٔ وؾٚظِٜٔ افًِقك اإلداري ذم ادٗشًٜ يْير: (2)

 .37، 49ظدد

 .172: 6، افريٚض، افرصدمُتٌٜ ، 1ط، هـ1449، ، ـتٚب اإليامن وافرؤيٚ، ابـ أيب صٌٜٔ، ادهْػ (3)

 71شقرة ادٗمْقن: (4)



 

 

، وارتٍٚع مًدٓت افىالق، ـٚرتٍٚع حٚٓت إٓتحٚر، جمّقظٜ مـ اإلصُٚٓت افَّٜٔٔ اخلىرة

وارتٍٚع ًٕٛ ، جوافًزوف ظـ افزوا، وافنٔخقخٜ ادٌُرة، وإخٍٚض مٗذات افسـٌٜٔ فِخهقبٜ

ؾَد ـٚن فألبحٚث افًقشٔقفقجٜٔ ، إمٓٚت افًٚزبٚت وافنذوذ اجلْز ومٚ إػ ذفؽ. فُؾ ذفؽ

ظذ افًْٟٔ ادجتًّل ذم افدول ، وافديّقؽراؾٜٔ دور هٚم ذم افتٌْٔف خلىقرة هذه ادٗذات

ًٚ ذم جمٚل آؿتهٚد ؾ٘هنؿ ووًقا ؿٔاًم تًتّد ظذ افَقة ، (1)افٌربٜٔ" واإلظالم ، وادٌٚمرة وافيِؿوأيو

ؾُؾ رء جيقز ، واإلصٚظٜ افُٚذبٜ مـ أجؾ حتَٔؼ هدؾٓؿ وؽٚيتٓؿ وهل احلهقل ظذ افٍٚئدة وافامل

ؾٍِِرد احلريٜ ذم ، وٓ تقجد أي وقابط ومًٚير فِتكف بٚفامل، مـ أجؾ احلهقل ظذ افامل

 حًٚن.إوٚظٜ افامل ذم افتٍٚهٚت وافنٓقات وإمًٚـف ظـ أبقاب افز واإل

وأمٚ بٚفًٌْٜ فٌِْٚء وافتَدم وافتىقر افامدي افذي بٌِقه ذم بًض اجلقإٛ ؾٓق ٕتٔجٜ افَٔؿ      

ادٍرؽٜ مـ أي وجقد فِداؾًٜٔ افروحٜٔ وافدئْٜ افتل تقجف افًِقك اإلًٕٚين إػ ، اإلجيٚبٜٔ افامديٜ

ؾٓق يتَـ صْع أٓت ، افذي تًًك إفٔف مجٔع ادخِقؿٚت وهق ظٌٚدة اهلل ، حتَٔؼ اهلدف افٍىري

ويٌْل شٔٚشتف ، احلديثٜ وافتُْقفقجٔٚ ووشٚئؾ افتّْٜٔ افتل دمًِف يًتّتع أـثر وحيَؼ افامل إوؾر

وؿٓر افنًقب وتدمر ، ظذ ؿٔؿ ادهٚفح بٖيٜ وشِٜٔ وإن ـٕٚٝ بهْٚظٜ احلروب وإٕتٚج افًالح

ًٚ بغ اإليامن و، افٌِدان إخرى ًٚ وثَٔ يَقل افنٔخ ٕك ؾريد مٍتل ، احلٔٚةوجٓؾ أن هْٚك ارتٌٚض

ومـ ، وهيّؾ افَٔؿ افدئْٜ وادًْقيٜ، مك افًٚبؼ " إن افٌرب يرـز ظذ افَٔؿ افامديٜ وآؿتهٚديٜ

ؾٚحلٔٚة افُريّٜ ، (2)"ثؿ وًٍٝ مُٕٜٚ افديـ ـام وًػ تٖثره ذم حٔٚة افْٚس ذم ادجتًّٚت افٌربٜٔ

وهذه ، شِقـف ويقجٓف ويَقيف مـ أجؾ بِقغ اهلدفتتىِٛ أن يُقن فإلًٕٚن بٚظٞ روحل حيرك 

                                                           

 ، مَٚل مْنقر، رصٔد اجلرمقين، ادجتًّٚت افٌربٜٔ تًٔش ظذ وؿع حتقٓت ظَّٜٔ (1)

http://www jadidpresse.com/. 

 ، 441ظدد ، جمِٜ افقظل اإلشالمل، مَٚل مْنقر، ٕك ؾريد، ـٔػ ٕحَؼ إمـ آؿتهٚدي فًِِّّغ (2)

http://alwaei.com./ 



 

   

 

هل افداؾًٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ افتل ظرؾٓٚ دوٕٚفد فْدزيل " جمّقظٜ افَقى افتل حترك افًِقك وتقجٓف 

افتل تدؾع ، وأظيّٓٚ افداؾًٜٔ افروحٜٔ أو افَقة اإليامٕٜٔ، (1)وتًوده ٕحق هدف مـ إهداف" 

وتْر فف افىريؼ ، ِقـف وتًْده ظْد افًٌَٚت وافهًٚبوتقجف ش، اإلًٕٚن إػ افًّؾ وظامرة إرض

، ويٌْك أظيؿ حوٚرة ختدم اإلًٕٕٜٚٔ مجًٚء، وحيَؼ أظيؿ تّْٜٔ اجتامظٜٔ واؿتهٚديٜ، فٌِٔغ إهداف

يَقل د. ظٌد افُريؿ بُٚر "إن اإليامن احلل ادتدؾؼ هق افىٚؿٜ افًيّك افتل ٕحتٚجٓٚ ذم مرحِٜ 

 (2)ٜ بديؾ فذفؽ".اإلؿالع )أي احلوٚري( وفٔس ثّ

)ـام َٕؾ ظْف( " إن احلقاؾز افروحٜٔ وادًْقيٜ إذا اؿسٕٝ بٚفامديٜ  ويَقل افدـتقر مهىٍك افزدل 

تهٌح ؿٚدرة ظذ تىقير ادجتّع ٕحق إؾوؾ وظذ حتَٔؼ افتّْٜٔ آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ 

وفٔس تٖثر افديـ ، وافثَٚؾٜٔ... ومـ افقاوح أن افىٚؿٜ افروحٜٔ مهدرهٚ افديـ واإليامن وافًَٔدة

بؾ هل حََٜٔ ثٚبتٜ هلٚ اصقهلٚ ورـٚئزهٚ وهل ؽر ، ٓجتامظٜٔ فٌزًا أو جمرد صًٚرودوره ذم افتّْٜٔ ا

خٚؾٜٔ ظذ أبْٚء أمٜ أخرجٝ فِْٚس فتٖمر بٚدًروف وتْٓك ظـ ادُْر وتتقػ تٌِٔغ رشٚفٜ افًامء 

 . (3)فألهة افٌؼيٜ"

  

                                                           

 .114ص، مك، إٕجِق ادكيٜ، دط، م2443، ضًِٝ مْهقر وآخرون، أشٚس ظِؿ افٍْس افًٚم (1)

 .216ص، دمنؼ، دار افَِؿ، 1ط، م1999، ظٌد افُريؿ بُٚر، مدخؾ إػ افتّْٜٔ ادتُٚمِٜ رؤيٜ إشالمٜٔ (2)

 .455ص، افًًقديٜ، رامتٚن جدة، 2ط، م1994، ظٌد اهلل اخلرجيل، ظِؿ آجتامع افديْل (3)



 

 

 

ََِؽ ضريًَٚ  افًِقك فٌٜ: أوًٓ: َِؽ افىريؼ، مهدر َش ًْ ًٚ.، واد ًٚ وُشِقـ ََِؽ ادُٚن يًُِف َشُِ   (1)وَش

:ًٚ ًٚ:  ثٕٚٔ رف افًِقك ذم ظِؿ افٍْس بٖٕف "هقافًِقك اصىالح ًّ  مـ يهدر افذي افْنٚط ذفؽ ُي

 فِتًديؾ ادتُررة حمٚوٓتف ذم بٚفتٚيل يتّثؾ وافذي، مًْٜٔ بٔئٜ بيروف فًالؿتف ـْتٔجٜ احلل افُٚئـ

 وجلًْف افٌَٚء فف يتحَؼ وحتك، حٔٚتف مَتؤٚت مع يتْٚشٛ حتك، افيروف هذه ذم وافتٌٔر

وافَٔٚم بًِّٜٔ افتجربٜ ، وهذا افتًريػ ؿد أبرز إمُٕٜٚٔ افتًديؾ وافتٌٔر فًِِقك، (2)آشتّرار"

ؾًٔرف افًِقك بٖٕف  (3)وأمٚ جقن ديقي ادريب ادنٓقر، فِقصقل إػ مٚ يْٚشٛ مَتٙ احلٔٚة

وربام هذا يٍن احلٚفٜ ، (4)"تٍٚظؾ بغ ظْٚس افىًٌٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ وافٌٔئٜٔ افىًٌٜٔٔ وآجتامظٜٔ"

وظرؾف آخرون بٖٕف " جمّقظٜ مـ إٕامط ، اإلًٕٕٜٚٔ افتل تْتٟ ظـ افتكؾٚت وافْنٚضٚت احلٔٚتٜٔ

وفًؾ هذه ، (5)"ّع ذم ـٚؾٜ ادجٚٓتومع ادجت، ومع أهتف، احلٔٚتٜٔ افتل ئًنٓٚ افٍرد مع ًٍٕف

بٖن افًِقك ذم افُٚئْٚت احلٜٔ ٓ يُّـ تًٍره  -رمحف اهلل–افّْىٜٔ ٓ تقاؾؼ مٚ يراه اإلمٚم افٌزايل 

                                                           

 .38: 14، إزهري، . هتذيٛ اف442ٌِٜ: 14، ابـ مْيقر، فًٚن افًرب يْير: (1)

.افًِقك 162ص، افُقيٝ، دار افَِؿ، 4ط، م1989، حمّد إشامظٔؾ، ادْٟٓ افًِّل وتًٍر افًِقك (2)

 .22ص، مك، دار ادًٚرف، دط، م1993، إتهٚر يقٕس، اإلًٕٚين

 م.1952تقذم شْٜ ، ومـ أظالم افسبٜٔ احلديثٜ، جقن ديقي: هق ادريب وافًٍِٔقف وظٚمل افٍْس إمريُل (3)

، مك، إٕجِق ادكيٜ، دط، م1964، حمّد افًريٚن ترمجٜ:، رافػ و ويـ، ؿٚمقس جقن ديقي فِسبٜٔ (4)

 .127ص

 .9ص، افًًقديٜ، دد، 1ط، م2448، هنٚم آل افنٔخ، افًالؿٜ بغ افًِؿ وافًِقك (5)



 

   

 

، (1)بٌّٚدئ مُُٕٜٔٚٔٔ ٕن ؾٔف ؿقة داؾًٜ وٓ بد مـ إدخٚل ؾُرة افٌرض وافٌٚيٜ ٕن افًِقك ؽٚئل

، ؾٕ٘ف يىِؼ افًِقك ظذ إظامل افيٚهرة وافٌٚضْٜ -اهلل رمحف–وأمٚ ظْد صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

وهذه هل افًٌٚدة ادىِقبٜ مـ ، شقاء اصتِّٝ ظذ أداء واجٛ أو مًتحٛ أو ترك حمرم ومُروه

، ـام يًتز إٔف ٓ بد فًِِقك افذي ظز ظْف بـ )افًّؾ اإلرادي( مـ مراد أو مىِقب أو ؽٚيٜ، افًٌد

 (2)وهق مٚ أثٌتف ظِامء افٍْس ادحدثقن.، وهذا يدل ظذ أن افًِقك ؽٚئل

وخالصٜ مٚ ُيًتٍٚد مـ هذه افتًٚريػ هق بٔٚن أن افًِقك اإلًٕٚين يّثؾ ـؾ مٚ يهدر ظـ اإلًٕٚن 

وهل ؿٚبِٜ فِتًديؾ خٚصٜ مٚ هق ؽر ، مـ إظامل افيٚهرة وافٌٚضْٜ افتل تًِّٓٚ واـتًٌٓٚ اإلًٕٚن

 وؽٚيٚت وأهداف.، ظٞوأن هلذا افًِقك دواؾع وبقا، مرؽقب ؾٔف

ًٚ: إٔقاع افًِقك اإلًٕٚين ؾّثالً مـ ، : ؿًؿ ظِامء افٍْس وظِامء افسبٜٔ افًِقك بٚظتٌٚرات ظدةثٚفث

ومـ ، ومـ حٔٞ افقصػ إػ ظَع وحرـل وإًٍٚيل، حٔٞ ادهدر وافتَِل إػ ؾىري ومُتًٛ

حٔٞ ادقوقظٚت وفُـ يُّـ تًَٔؿ افًِقك اإلًٕٚين مـ ، حٔٞ افًالؿٜ إػ ؾردي ومجٚظل

إػ شِقك اجتامظل وشٔٚد ، وادجٚٓت افتل تدخؾ حتتٓٚ إٔنىٜ افٍرد خالل حٔٚتف افٔقمٜٔ

 ـٚفتٚيل:، (3)واؿتهٚدي 

تٍٚظؾ اإلًٕٚن مع ؽره مـ إؾراد أخريـ : (social behavior) افًِقك آجتامظل -1

                                                           

، مك، دار ؽريٛ، 2ط، م1981، ظٌد افُريؿ افًثامن، افدراشٚت افًٍْٜٔ ظْد ادًِّغ وافٌزايل بقجف خٚص (1)

 .169ص

، م2444، ؾّٓل افْجٚر، .افدراشٚت افًٍْٜٔ ظْد ابـ تّٜٔٔ افًَؾ463: 14، ابـ تّٜٔٔ، جمّقع افٍتٚوى يْير: (2)

 .163ص، افًًقديٜ، دد، 1ط

، صِٔحٜ رحٚيل، .افَٔؿ افدئْٜ وافًِقك ادْوٌط9ص، هنٚم آل افنٔخ، يْير: افًالؿٜ بغ افًِؿ وافًِقك (3)

 .15ص



 

 

 (1)بٚظتٌٚر إٔف ظوق ذم اجلامظٜ افتل يْتّل هلٚ أو يقاجٓٓٚ.

أي ؾًؾ أو اختٔٚر أو تٍٚظؾ بغ إؾراد أو : (political behavior)افًِقك افًٔٚد  -2

 (2)بغ اجلامظٚت فف موّقن شٔٚد.

: هق افْنٚط افذي يامرشف إؾراد مـ (Economic behavior)افًِقك آؿتهٚدي  -3

ٚ هلذه افىريَٜ يتىِع ، أجؾ حتَٔؼ رؾٚهٔتٓؿ افامديٜ بهقرة ؾرديٜ ومجٚظٜٔ ًَ افرجؾ ووؾ

وئًد تقزيًٓٚ ، آؿتهٚدي إػ أن جيِٛ ادقارد حتٝ تكؾف بٖؿؾ ؿدر مـ اجلٓد ادٌذول

وظذ ذفؽ ؾٚفًِقك آؿتهٚدي يتّثؾ ذم ، ظذ افْحق افذي يوٍك ظِٔف أـز إصٌٚع ممُـ

إٓ أن ممٚرشٜ هذه افًِّٜٔ دمري ذم مًيؿ إحقال ممـ ظْده ، ممٚرشٜ ظِّٜٔ آختٔٚر

بًّْك أن افٍرد يهؾ إػ ووًف افتقازين )إمثؾ( ظْدمٚ ٓ يًتىٔع إجيٚد ، قهقامش اإلٍٕٚ

أيٜ ضريَٜ أخرى يُّـ مًٓٚ حتقل اإلٍٕٚق مـ رء إػ آخر مٗدًيٚ بذفؽ إػ حتًغ 

 (3).افامديٜ رؾٚهٔتف

ؾٚفٍرد ادًِؿ يِتزم بوقابط ، وافًِقك آؿتهٚدي فٍِرد ادًِؿ خيتِػ ظـ افٍرد ؽر ادًِؿ

ًٚ ذم شِقـف آؿتهٚدي حْٔام يهؾ إػ ووع افتقازن أوجف اإلٍٕٚق ذم أبقاب ، افؼيًٜ ـ أيو ّّ ويو

  (4).اخلر فتحَٔؼ افتُٚؾؾ آجتامظل ذم ادجتّع

                                                           

، مك، دار افٍُر افًريب، دط، م1999، ؾٗاد افٌٓل و شًد ظٌد افرمحـ، ظِؿ افٍْس آجتامظل رؤيٜ مًٚسة (1)

 .18ص

، 1ظدد، 35جمِد، م2448، جمِٜ دراشٚت، بحٞ مْنقر، أـثؿ افكايرة، افًِقك افًٔٚد وأثره افتْئّل (2)

 .66ص

  اإلفُسوينادقؿع ، مرـز مًِقمٚت افٌْقك اإلشالمٜٔ، ادقشقظٜ آؿتهٚديٜ يْير: (3)

 http://www.ibisonline.net./ 

 ادرجع افًٚبؼ. (4)



 

   

 افًِقك آؿتهٚدي ذم افْيٚم افرأشاميل: أوًٓ: 

افتل حتَؼ ، افرأشاميل إػ بْٚء افًِقك آؿتهٚدي فٍِرد وؾؼ افًَالٕٜٔ آؿتهٚديٜفَد شًك افْيٚم 

، مًتّدًا ذم ذفؽ ظذ افَدرات احلًٚبٜٔ وافتَْٜٔ وافَٕٚقٕٜٔ افًَالٕٜٔ، ادُٚشٛ وافْجٚح آؿتهٚدي

ومُقٕٚت شِقـف آؿتهٚدي افروحٜٔ ، دون مراظٚة دـ يَقم هبذه إظٌٚء وهق اإلًٕٚن

ؾُٕٚٝ افْتٔجٜ حدوث آصىدام ـام وصٍف مٚـس ؾٔز بَقفف "حغ واجف افًِقك ، ؿٜٔوإخال

، بَّقمٚت داخِٜٔ خىرة، هق ايوًٚ ، صًقبٚت روحٕٜٚٔ اصىدم تىقر ادقؿػ آؿتهٚدي افًَالين

تًد مـ بغ ، إوٚؾٜ إػ أؾُٚر أخالؿٜٔ مٌْٜٔ ظذ أشٚشٓٚ، ؾَد ـٕٚٝ افَقى افًحريٜ وافدئْٜ

ؾٚإلًٕٚن إٕام يًتِٓؿ شِقـف آؿتهٚدي مـ افَٔؿ ، (1)إـثر أمهٜٔ ذم تُقيـ افًِقك"افًْٚس 

 آجتامظٜٔ وإخالؿٜٔ وافدئْٜ.

وشقف يتوح هذا فْٚ أـثر مـ خالل افقؿقف ظذ ادٌٚدئ افتل تنُؾ افًِقك آؿتهٚدي ذم  

 افرأشامفٜٔ:

افتل تتٔح فٍِرد امتالك ، رأشاميلحريٜ افتِّؽ وافتكف فٍِرد: وهل أوػ خهٚئص افْيٚم اف -1

ومٚ يًتًِّف ويْتٍع بف مـ حٚجٚتف شقاء ، مجٔع مقارد افثروة وأدوات اإلٕتٚج وافًِع ادختٍِٜ

ًٚ أمٚم افٍرد فًِٔؽ مـ خالفف إػ متِؽ ، افيوري مْٓٚ أو افسؾٔٓل وهذا جيًؾ افٌٚب مٍتقح

أو وٚر أو بٚضؾ أو ؾٔف طِؿ حلَقق  دون اظتٌٚر فام هق ظٚم ومنسك بغ افْٚس، مجٔع مٚ يرؽٛ

ؾِف ، فٔحَؼ أظذ مًٍْٜ ممُْٜ، ـام يدؾًف شِقـف آحتُٚري إػ متِؽ مقارد اإلٕتٚج، أخريـ

حريٜ افتكف وآختٔٚر ذم جمٚٓت اإلٕتٚج وافًّؾ وافتًًر وتّْٜٔ ثروتف وآشتٓالك ـٍٔام 

ًٚ بذفؽ رؽٌٚتف ومًٍْتف دون ؿٔقد أو وقابط.  ينٚء مٌِٔ

                                                           

مرـز اإلٕامء ، دط، دت، ترمجٜ:حمّد مَِد وجقرج، مٚـس ؾٔز، إخالق افزوتًتٕٜٚٔ وروح افرأشامفٜٔ (1)

 .12ص، بروت، افَقمل



 

 

ؾٚدُِٜٔ افٍرديٜ وافرؽٌٜ بزيٚدة ، حٚؾز افربح: وهق ادحقر افرئٔس افذي يَقم ظِٔف هذا افْيٚم -2

مـ خالل اختٚذ ؿرارات ذم حتديد ٕقظٜٔ ، افامل وتّْٔتف تدؾع بٖصحٚهبٚ إػ شِقـٔٚت طٚدٜ

ؾٔهٌح شِقك ادْتٟ ٕحق احلٚجٚت افتل ، وحجؿ اإلٕتٚج افذي حيَؼ أظذ مًتقيٚت افربح

ًٚ بٚفدظٚيٜ واإلظالن وؽرهٚ فٌِقغ مراده، أـز دخؾ مـ إربٚححتَؼ  أو تَِٔؾ ، مًتًْٔ

ؾٔتجف ، افتُٚفٔػ وفق مع اإلرضار بّهٚفح أخريـ شقاء بٚفتدفٔس أو آشتٌالل أو افربٚ

شِقك افٍرد ادْتٟ وادًتِٓؽ إػ احلٚجٚت افسؾٜٔٓٔ وؽر افيوريٜ وافوٚرة فتًئؿ افربح 

 ٜ وادتًٜ.وحهقل ادًٍْ

ادْٚؾًٜ وافًقق: تًتّد ادْٚؾًٜ ذم افًقق ظذ مدى ظَالٕٜٔ ادْتٟ ذم تَِٔؾ افتُٚفٔػ وجذب  -3

ادًتِٓؽ فتحَٔؼ أظذ مًتقيٚت ادًٍْٜ بٌض افْير ظـ إشٚفٔٛ ادتًٌٜ ـٚفٌش وادَٚمرة 

ّد ـذفؽ ويًت، ومٚ فف مـ آثٚر وموٚر اؿتهٚديٜ واجتامظٜٔ وأخالؿٜٔ، وافربٚ واجلنع وؽره

ًٚ شِقك ادًتِٓؽ افًَالين اخلٌر بحٚجٚتف مـ افًِع  ظذ مًرؾٜ حجؿ افًقق افذي يَرره ايو

ؾساه يَع وحٜٔ افسويٟ وافتوخٔؿ دْتجٚت افًقق ، واخلدمٚت ٕحق حتَٔؼ رؽٌتف وٕزوتف

إوٚؾٜ إػ افًِقك آحتُٚري افذي أصٌح شّٜ متتٚز هبٚ افًقق ، بَهد افؼاء وآشتٓالك

ـام أصٌحٝ إشًٚر افتل حيددهٚ ادْتٟ مًٔٚرًا فًِقك ، دٜٔ فتحد بف مـ أشِقب ادْٚؾًٜافًٚ

ُٔقفف.، ادنسي ٚ فْنٚضٚتف احلٔٚتٜٔ وفرؽٌٚتف وم ًَ  وؾ

ممٚ شٌؼ أن افًِقك آؿتهٚدي فٍِرد ذم افْيٚم افرأشاميل ؿد تٖثر بٚفْيريٜ افامديٜ فإلًٕٚن  ويتوح

ؾٚفٍرد يًتىٔع بًَِف أن حيدد أشِقبف ذم ، دون اظتٌٚر فمثٚر افًٌِٜٔ وادنٚـؾ افْٚدمٜ ظـ ذفؽ

 اإلٕتٚج وافًّؾ وآشتٓالك فِقصقل إػ أؿل ؿدر مـ ادتًٜ وادًٍْٜ. 

ًٚ فقء مـ افَٔؿ ، ي يْنٖ ظذ هذه افًٍٍِٜ افامديٜ هق بدوره جمتّع مٚديوادجتّع افذ ٓ ئَؿ وزٕ

وفق ، وٓ تَقم مًٚمالتف وٓ أحٚشًٔف إٓ ظذ أشٚس ادًٍْٜ، وٓ يٗمـ بام يَع خٚرج حًف، ادًْقيٜ

  (1)تًٚروٝ مع اخلِؼ أو ٕداء افوّر.

                                                           

 .21ص، مك، دار افؼوق، 9ط، م1989، حمّد ؿىٛ، اإلًٕٚن بغ افامديٜ واإلشالم (1)



 

   

 

 افتحِٔؾ أدوات خرتوُش ، احلريٜ آؿتهٚديٜ دٌدأ أشرا افرأشاميل آؿتهٚدي افٍُر طؾ هذا وذم

 ؾَد، إؾراد مـ حمدودة ؾئٜ يد ذم وافدخؾ افثروة أن وحٔٞ، افامفُغ مهِحٜ ظـ فِدؾٚع آحتٚدي

ؾٖحدث هذا افٍُر خِالً ، ؾَراً  وافٍَر، ؽْك افٌْل ؾٚزداد، افقوع هذا ثَؾ إثامن فْٚ جٓٚز ظُس

ومل تًتٍؼ إٓ ظذ إزمٚت آؿتهٚديٜ ، وآجتامظٜٔ فدى افدول افتل ضٌَتفذم اهلٔٚـؾ آؿتهٚديٜ 

افِتٚن أحدثتٚ هزة ذم مًِامت افٍُر آؿتهٚدي ، م2448م وظٚم 1929افتل ـٚن أبرزهٚ ظٚم 

  (1)افرأشاميل ممٚ حدا بحُقمٚت تِؽ افدول فِتدخؾ ذم تقجٔف افًِقك آؿتهٚدي.

:ًٚ  افْيٚم آصساـل:افًِقك آؿتهٚدي ذم  ثٕٚٔ

ظّؾ مْيري افْيٚم آصساـل ظذ تَٔٔد حريٜ افٍرد مـ افْٚحٜٔ آؿتهٚديٜ بحجٜ افقصقل إػ     

هذا افتَٔٔد فًِِقك آؿتهٚدي جٚء مـ هّْٜٔ احلُقمٜ وامتالـٓٚ مقارد ، جمتّع مثٚيل متُٚمؾ

تًَِٜ بٕ٘تٚج افًِع وتًًرهٚ وتدخِٓٚ ذم اختٚذ افَرارات ادّٜٓ اد، اإلٕتٚج ـٕٚرايض وادهٕٚع

وادظك مْيروا هذا افْيٚم بٖهنؿ يْيرون إػ إصالح افًِقك آؿتهٚدي اجلامظل افذي ، وتقزيًٓٚ

وإفٌٚء ادُِٜٔ ، وتٍؤِف ظذ افًِقك آؿتهٚدي افٍردي، ينّؾ افىٌَٚت افٍَرة وخٚصٜ "افًامل"

  (2) تًَٔؿ ادجتّع وطٓقر افٍقارق افىٌَٜٔ.افٍرديٜ واحلريٜ آؿتهٚديٜ فام هلٚ مـ افؼ افًئؿ ذم

 ويتوح هذا أـثر مـ خالل افقؿقف ظذ ادٌٚدئ افتل تنُؾ افًِقك آؿتهٚدي ذم آصساـٜٔ:

ؾٓل تَقم بقوع خىٜ ، ادُِٜٔ افًٚمٜ دقارد اإلٕتٚج: متتِؽ افدوفٜ وحدهٚ مقارد اإلٕتٚج -1

وجيٛ ظذ افًٚمِغ ، آؿتهٚدي افًٚموحتديد افًِقك ، صٚمِٜ فتقجٔف ادقارد اإلٕتٚجٜٔ

 آفتزام بذفؽ.

                                                           

.مدخؾ فٍُِر 48ص، افُقيٝ، دار ادًرؾٜ، دط، م1983، ظٌد اهلٚدي افْجٚر، اإلشالم وآؿتهٚد يْير: (1)

 .29ص، بروت، مٗشًٜ افرشٚفٜ، 2ط، م2444، شًٔد مرضٚن، آؿتهٚدي ذم اإلشالم

 .244ص، دط، دت، زيْٛ إصقح، آؿتهٚد ادقوقظل وآؿتهٚد اإلشالمل ٕيرة تٚرخئٜ مَٚرٕٜ يْير: (2)



 

 

مـ خالل ، هيدف افْيٚم آصساـل إػ حتَٔؼ ادهِحٜ افًٚمٜ داؾع حتَٔؼ ادهِحٜ افًٚمٜ: -2

دون اظتٌٚر فداؾع ، وحتديد أشًٚرهٚ، إصٌٚع حٚجٜ افٍرد وادجتّع مـ افًِع واخلدمٚت

 افربح ٕن ادحرك فًِِقك آؿتهٚدي ذم هذا افْيٚم هق حتَٔؼ ادهِحٜ افًٚمٜ. 

فذا ؾ٘ن افًقائد ، تقزيع افْٚتٟ ظذ مَدار افًّؾ: مقارد اإلٕتٚج متُِٓٚ افدوفٜ ظدا افًّؾ -3

 تُقن مـ ٕهٔٛ افدوفٜ وفٔس فألؾراد إٓ مَدار مٚ يَدمقن مـ أظامل وجٓد.

ادرـزي: تَقم افدوفٜ افامفُٜ فِّقارد اإلٕتٚجٜٔ ب٘ظىٚء افدور افرئٔز فْيٚم  ٕيٚم افتخىٔط -4

افتخىٔط ادرـزي ذم ووع اخلىط واختٚذ افَرارات اخلٚصٜ بتقجٔف افًِقك آؿتهٚدي ذم 

 اإلٕتٚج وافتقزيع وحتديد إشًٚر.

ًٚ فِْيٚم افرأشاميل ويتوح ممٚ شٌؼ أن افًِقك آؿتهٚدي فٍِرد ذم افْيٚم آصساـل ؿد جٚء مً ٚرو

وفُـ دون اظتٌٚر ، فام تًٌٛ بف مـ شقء تقزيع فِثروة وافدخؾ وطِؿ واشتٌالل فِىٌَٜ افُٚدحٜ

فداؾًٜٔ اإلًٕٚن وشِقـف آؿتهٚدي ٕحق حتَٔؼ رؽٌتف ذم افتِّؽ وتّْٜٔ افثروة ورؽٌتف بٚحلهقل 

ًٚ مـ افتحُؿوصًقره ب٘مُٕٜٚٔ اختٚذ افَرارات افتل حتدد شِقـف وحت، ظذ افربح ، َؼ فف ؿدرًا مْٚشٌ

وطـ مْيروا هذا افْيٚم بٖن افرأشامفٜٔ اشتٌِٝ افىٌَٜ افًٚمِٜ ؾٓل تدؾع هلؿ أجقرًا تَؾ بُثر ظـ 

وفُـ ظْك افًّؾ ، وافًّؾ هق مهدر افَّٜٔ وفٔس افًرض وافىِٛ، ؿّٜٔ افًًِٜ افتل يْتجقهٚ

إوٚؾٜ إػ أن حتديد افًًر ٓ ، د افىًٌٜٔؾْٓٚك رأس افامل ومقار، فٔس هق ؾَط افًْك اإلٕتٚجل

وإربٚح ادتحهِٜ مع أهنٚ ربام تُقن ، يتقؿػ ظْد افتُٚفٔػ ؾَط وإٕام حتدده ؿقى افًرض وافىِٛ

ؽر ظٚدفٜ ذم بًض إحٔٚن فُـ مٌدأ افربح رضوري فتحريؽ افًِقك آؿتهٚدي وحتَٔؼ افّْق ذم 

 (1)ادجتّع.

 

 

 

                                                           

 .34-33ص، شًٔد مرضٚن، يْير: مدخؾ فٍُِر آؿتهٚدي (1)



 

   

 

ًٚ: افًِقك آؿتهٚدي ذم  آؿتهٚد اإلشالمل ثٚفث

يًّؾ ٕيٚم آؿتهٚد اإلشالمل مـ خالل افْيرة ادتُٚمِٜ فُِقن واإلًٕٚن واحلٔٚة ظذ تقجٔف      

مـ أجؾ ، وحؾ ادنُِٜ آؿتهٚديٜ وؾؼ أصقل افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، افْنٚط آؿتهٚدي وتْئّف

 حتَٔؼ افرؾٚهٜٔ فِّجتّع بُٚمِف.

ىٜ مـ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ افتل جٚء هبٚ افقحل مـ اخلٚفؼ ويرتُز هذا افْيٚم ظذ أشس مًتٌْ

افذي يًِؿ مٚ يهِح وُيَّقم شِقك اإلًٕٚن شقاء مـ افْٚحٜٔ آؿتهٚديٜ أو آجتامظٜٔ أو ، شٌحٕٚف

ومٚ افذي يتحَؼ بف صالح ، ومٚ افذي يقاؾؼ افٍىرة اإلًٕٕٜٚٔ افتل ؾىر افْٚس ظِٔٓٚ، افًٔٚشٜٔ

ٓؿتهٚدي إمثؾ فتحَٔؼ اإلصٌٚع افامدي وافروحل فإلًٕٚن إٕام يُقن ؾٚفًِقك ا، افًٌٚد وافٌالد

، وافًر ظذ مْٓجٜٔ تتٌع افْٚؾع "احلالل" ودمْٛ افوٚر "احلرام"، بّقاؾَٜ مٚ جٚء بف اخلٚفؼ شٌحٕٚف

 واظتَٚد بٖن هذا افًِقك آؿتهٚدي هق ظّؾ ؾٌٌْٔل أن يُقن ظٌٚدة هلل ظز وجؾ.

ؿٚل تًٚػ: ، ًِؿ بٖن افامفؽ احلََٔل هلذا افُقن هق اهلل شٌحٕٚفادُِٜٔ ادزدوجٜ: يٗمـ اد -1

((           ))(1) ، وإٔف أي ادًِؿ مًتخِػ ؾٔف

ؾٓل مُِٜٔ ، ؾُِّٔتف إٕام هل جمتزأة مـ ادُِٜٔ إصِٜٔ افتل هل هلل تًٚػ، مـ أجؾ ظامرتف

ؿٚل تًٚػ: ))وـٚفٜ واشتخالف           ))(2) ، فذا يُقن

 شِقـف وٕنٚضف آؿتهٚدي وؾؼ هذا ادٌدأ.

وهذا يتقاؾؼ مع ، ـام أؿر افْيٚم آؿتهٚدي اإلشالمل مٌدأ اجلّع مٚ بغ ادُِٜٔ اخلٚصٜ وافًٚمٜ

وجًؾ فف وقابط تْيؿ وتقجف شِقـف ذم ، وافٌْٚء ويدؾًف إػ افتّْٜٔ، ؾىرة اإلًٕٚن ذم حٛ افتِّؽ

ـام حٍظ مٌدأ اجلّع مهِحٜ ادجتّع ـُؾ مـ خالل إؿرار مُِٜٔ افدوفٜ أو مُِٜٔ ، تّْٜٔ مُِٔتف

                                                           

 17شقرة افامئدة: (1)

 7شقرة احلديد:  (2)



 

 

ـٚفامء وافثروات افىًٌٜٔٔ ، اجلامظٜ ظذ مجٔع ادقارد افتل ٓ يُّـ ختههٓٚ فٍرد دون ظٚمٜ افْٚس

 تل ٓ يهح احتجٚزهٚ ظـ افْٚس أو افتؤٔؼ ظِٔٓؿ.ومهٚدر افىٚؿٜ وؽرهٚ مـ ادراؾؼ اف

احلريٜ ادْوٌىٜ: أتٚح ٕيٚم آؿتهٚد اإلشالمل احلريٜ فًِقك افٍرد ذم اإلٕتٚج وافًّؾ  -2

ؾِف تّْٜٔ مٚفف وافتكف ؾٔف مع بًض افَٔقد افتل متْع اإلرضار بحَف أو ، وآشتٓالك

بٚفًِقك آؿتهٚدي ـُتٚبٜ وهلذا جٚءت إحُٚم افؼيًٜ اخلٚصٜ ، حَقق أخريـ

افديـ واإليٍٚء بٚفًَقد أو ـتحريؿ افربٚ وآحتُٚر وافٌش وّذظٝ فًالمٜ 

وتقجٔف افًِقك آؿتهٚدي إػ مٚ ؾٔف ، افتًٚمالت مـ ادوٚر آؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔ

ـام أن ٕيٚم آؿتهٚدي اإلشالمل أتٚح فِدوفٜ افتدخؾ ، مهِحٜ افٍرد وادجتّع

ـٚٓحتُٚر وآشتٌالل أو ، َٔد بٚفًِقك آؿتهٚدي افوٚر بٚدجتّع ـِفادحدود واد

وهذه افَٔقد وافوقابط ، أو إٕتٚج ادحرمٚت، هدر ادقارد بًٌٛ شِقك افٍرد افًٍٔف

إٕام ووًٝ فٌرض حتَٔؼ افًدافٜ بغ مجٔع أضراف افًِّٜٔ آؿتهٚديٜ مـ مْتجغ 

 دي فٍِرد وادجتّع.وتَقيؿ افًِقك آؿتهٚ، وظٚمِغ ومًتُِٓغ

يًتّد ٕيٚم آؿتهٚد اإلشالمل ظذ اجلّع بغ ادهِحٜ افٍرديٜ  افتًٚون وافتُٚؾؾ: -3

مـ خالل إؿرار مٌدأ افتًٚون وافتُٚؾؾ بغ ، وادهِحٜ افًٚمٜ ذم افًِقك آؿتهٚدي

فذافؽ ٕجد مـ أرـٚن اإلشالم بًد اإليامن بٚهلل وافتهديؼ بٚفٌْقة ، أؾراد ادجتّع

وافتل دمًد افتًٚون وافتُٚؾؾ ذم شِقك افٍرد مـ خالل ، افهالة إيتٚء افزـٚة وإؿٚمٜ

ؾٔوّـ افْيٚم آؿتهٚدي إظٚدة تقزيع جزء مـ افدخؾ ، إخراج حؼ افٍَراء وادًٚـغ

ًٚ وبهقرة تنّؾ مجٔع إمقال افْٚمٜٔ ، حتك ٓ يُقن افامل فدى ؾئٜ إؽْٔٚء ؾَط، شْقي

، ون وافتُٚؾؾ ـام ذم افهدؿٚت وافٍُٚرات وؽرهٚإوٚؾٜ إػ صقر أخرى مـ افتًٚ

واخلالص مـ ذور افٍَر ، وبروح افتًٚون وافتُٚؾؾ تنٔع ادقدة وافٌذل وافًىٚء

 وافٌىٚفٜ ذم شِقك ادجتّع بُٚمِف.

 



 

   

 
وفٔس فف ظالؿٜ ، اإلمزاضقريٜ افرومٕٜٚٔ ـٚن يَقم ظذ افامديٜ إن افْيٚم آؿتهٚدي افقوًل مْذ

وهق يهػ ادجتّع افرومٚين بَقفف " فام ـٚن  (1)ـام ظز ظـ ذفؽ افًٍِٔقف شٔنو، بٚفديـ

يهٌل إفٔٓٚ افْٚس  افدٕٔٚ ادّثِقن يْندون ذم دور افتّثٔؾ مٚ مًْٚه أن أهلٜ ٓ دخؾ هلؿ ذم أمقر

وإٕام ـٚن ، ؾِؿ تُـ هْٚك ظالؿٜ بغ مًتَداتف وبغ حٔٚتف افًِّٜٔ، (2)ويًًّقهنٚ بُؾ رؽٌٜ"

وٓ يْيؿ ، وجداين جمرد ٓ تٖثر فف ذم افًِقك افًّع وٓ يٍرض افتزامٚت خَِٜٔ مًْٜٔفِرومٚن ديـ 

ويتَْؾ ، خيرج مـ ٕحِٜ إػ أخرى -ـٕٚمريُل افٔقم-ـٚن افٍرد افرومٚين ، مـ صٗون احلٔٚة صٔئًٚ 

ؾُرة مـ مٌدأ إػ َٕٔوف دون أن يىرأ ظذ حٔٚتف افًِّٜٔ وشِقـف افنخيص أي تٌٔر ؾٚفديـ ذم ٕيره 

  (3)جمردة وظَٔدة وجدإٜٔ ؾحًٛ.

وتًَط مـ حًٚهبٚ مٚ شقى ، ؾٚفْيرة افامديٜ افٌحتٜ ٓ هيّٓٚ إٓ واؿع إرض وواؿع احلقاس     

ـام تٍْل افديـ بداهٜ ٕن افديـ ، ذفؽ مـ وجقد هلإ خٚفؼ ومٚ يستٛ ظِٔف مـ ؿٔؿ أخالؿٜٔ وروحٜٔ

وادجتّع افذي يْنٖ ظذ هذه افًٍٍِٜ هق جمتّع ، بَدرتفهق ظٌٚدة اخلٚفؼ افذي إٔنٖ افقجقد ـِف 

ًٚ فإليامن أو افَٔؿ افروحٜٔ ؾال تَقم مًٚمالتف أو ٕنٚضٚتف آؿتهٚديٜ إٓ ظذ ، مٚدي ٓ ئَؿ وزٕ

  (4)أشٚس ادًٍْٜ افقاؿًٜ ذم هذه إرض وادحًقشٜ فديف.

                                                           

 ق م. 146تقذم شْٜ ، واخلىٔٛ وافًٍِٔقف افرومٚين شٔنو: افُٚتٛ (1)

 .163ص، مك، مُتٌٜ اإليامن، دط، دت، افْدوي، مٚذا خن افًٚمل بٕٚحىٚط ادًِّغ (2)

، دار اهلجرة، دط، دت، د.شٍر احلقايل، يْير:افًِامٕٜٔ ٕنٖهتٚ وتىقرهٚ وآثٚرهٚ ذم احلٔٚة اإلشالمٜٔ ادًٚسة (3)

 .56-55ص، مك

 .21ص، حمّد ؿىٛ، اإلًٕٚن بغ افامديٜ واإلشالم (4)
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، آؿتهٚد آشتخٍٚف بَٔؿ اإلًٕٚنومًْك ضٌٔٚن ، وافْيرة افامديٜ تٗدي إػ ضٌٔٚن آؿتهٚد

يٗثر جٕٚٛ آؿتهٚد ظذ جقإٛ ، وترمجٜ ذفؽ أن اإلًٕٚن افذي ئًش ذم طؾ ضٌٔٚن آؿتهٚد

ويّجد آؿتهٚد ، ذم ادًٚمِٜ وافًِقك وافتٍُر، اإلًٕٕٜٚٔ وافَٔؿ ادنسـٜ بغ إًٕٚن وإًٕٚن

 (1)تف.ويهقره ظذ إٔف مهدر اخلِؼ فإلًٕٚن ومهدر تىقره وحوٚر

ؾٚإلًٕٚن هق ، ؾٚٓؿتهٚد افقوًل إذن يَقم ابتداء ظذ أشٚس أن ٓ ظالؿٜ بغ إرادة اهلل وحٔٚة افٌؼ

  (2)شٔد هذه إرض ابتداء وهق ؽر مَٔد بًٓد مـ اهلل وؽر مِزم ب٘تٌٚع أوامره.

ّٓ أهنٚ حتك ظالؿـٜ اإلًٕٚن بر بف ذم ضَقس يٗدهيٚ وافرأشامفٜٔ وإن ـٕٚٝ تَر بٖن اهلل خٚفؼ اإلًٕٚن إ

ًٚ مهف ذم احلٔٚة ٓ يتًدى تٌِٜٔ حٚجٔٚتف  ًٚ مٚدي حًٛ افرؽٌٜ وتٍهؾ حٔٚتف ظـ خٚفَف إذ ترى ؾٔف إًٕٕٚ

ٔـٜ. ؾٓـق يـًسصد ، افٌريزيٜ بًّْك إٔـف ٓ يتَٔد ذم شِقـف آؿتهٚدي بٍوٚئؾ خَِٜٔ أو مٌٚدئ روح

  (3)بٚدًٍْٜ افٍرديٜ وظذ أشٚشٓٚ ئَؿ ظالؿتف مع افٌر.

ًٚ ؾٓق يَتك ظذ حتَٔؼ ادهٚفح  فذا ٕجد أن افْنٚط آؿتهٚدي شقاء ـٚن افْيٚم رأشامفٔٚ أو اصساـٔ

ـام بغ ، ٕٕف يْير إػ أهنٚ هل حََٜٔ افًٚمل وأهنٚ متثؾ حٔٚة اإلًٕٚن، وٓ يتجٚوز حدود افامدة، افامديٜ

بَقفف: " إْٕٚ ٓ ٕتقؿع أن يتُرم ظِْٔٚ اجلزار أو اخلٌٚز بىًٚم  ذفؽ افًٚمل آؿتهٚدي آدم شّٞ

وٕحـ ٓ ٕخٚضٛ إًٕٕٚٔتٓام فُـ ٕخٚضٛ ، فُْْٚ ٕتقؿًف مـ اظتٌٚرمهٚ دهِحتٓام افنخهٜٔ، افًنٚء

  (4)". فُـ ظـ مُٚشٌٓام، وٓ ٕتحدث ظـ رضوراتْٚ، حٌٓام فًٍْٔٓام

                                                           

 .4-3ص، حمّد افٌٓل، اإلشالم وآؿتهٚد يْير: (1)

 .143ص، مك، دار افؼوق، 13ط، م1993، شٔد ؿىٛ، افًدافٜ آجتامظٜٔ (2)

 .144ص، بروت، دار افُتٚب افٌِٚين، دط، م1982، شّٔح ظٚضػ افزيـ، اإلشالم وثَٚؾٜ اإلًٕٚن (3)

، ـِٜٔ افًِقم اإلشالمٜٔ، دط، م2442، صقافغ افًْقد، ادْٚؾًٜ آؿتهٚديٜ بغ افؼيًٜ وافَٕٚقن يْير: (4)

 .18ص، جٚمًٜ اجلزائر



 

   

 

وإٕام ، فإليامن ذم طؾ هذا افْيٚم ظذ افًِقك آؿتهٚديوخالصٜ افَقل إٔف ٓ يُّـ أن ٕرى أي أثر 

دون وٌط أو تَٔٔد ، ٕرى داؾع ادهٚفح وحتَٔؼ ادًٍْٜ هق ادحرك وادقجف فًِِقك آؿتهٚدي

افتل ممُـ أن حتَؼ أهداؾٓٚ وفُـ مع افير أو ، حيّل افٍرد وأخريـ مـ رضر هذه افٌقاظٞ

 ٚضؾ.آشتٌالل أو أـؾ أمقال أخريـ بٚفٌ

  



 

 
ًٚ بٚفًِقك اإلًٕٚين      ًٚ وثَٔ ؾٓق افذي حَؼ ، إنَّ آؿتهٚد اإلشالمل جًؾ اإليامن يرتٌط ارتٌٚض

إليامن وفٌك حٚجٜ اإلًٕٚن إػ داؾع ا، احلٔٚة افٍىريٜ فإلًٕٚن حْٔام مجع بغ اجلٕٚٛ افروحل وافامدي

ؾال يقجد ٕنٚط إٓ ويتٖفػ جزء مْف مـ ظّؾ افَِٛ ـام ، وافٌٚظٞ افروحل ذم مجٔع أظامفف احلٔٚتٜٔ

أصٚر اإلمٚم افٌزايل "  بٖن ـؾ ؾًؾ يتٖفػ مـ ظّؾ "افَِٛ وافًِٚن واجلقارح" وأن افداؾع فف مـ 

 . (1)حٔٞ افٌرض وافَهد هق إمٚ افديـ أو اهلقى

حٔٞ أن ، وادَهقد بداؾع افديـ هق اإليامن وافىٚظٜ، اإليامن وآظتَٚدوادَهقد بًّؾ افَِٛ هق 

وهذا مٚ أـده ادٗرخ ، افٍرد ـِام زاد إيامٕف ومتًؽ بًَٔدتف أـثر ـِام اشتَٚم وإوٌط شِقـف وٕنٚضف

 يَغ ازداد وـِام، وشِقـف افٍرد حٔٚة ذم وٚبط ظٚمؾ افٍرٕز جقشتٚف فقبقن بَقفف " ؾٚفًَٔدة

 .  (2)بَّتؤٚهتٚ" وشِقـٔٚ ؾُريٚ افتزامف زاد، مًْٜٔ َٔدةبً افٍرد

وهق افداؾع وادقجف فف ٕحق اخلر وافًًٚدة ، وإن اإليامن هق افَٚظدة افثٚبتٜ افتل يرتُز ظِٔٓٚ افًِقك

ًٚ ذم ٕهقص افؼيًٜ، ذم افدٕٔٚ وأخرة ّْٔ ـام ذم ؿقفف ، فذفؽ ٕجد افربط بغ اإليامن وافًِقك ب

شٌحٕٚف: ))   .       .         

      ))(3) ، ِّٜٔوؿد أووح افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظ

وؿٚل ذم شِقك   (4)ديـ دـ ٓ ظٓد فف "افربط بغ اإليامن وافًِقك ؾَٚل: "ٓ إيامن دـ ٓ أمٚن فف وٓ 

                                                           

.افًِقك اإلًٕٚين 173ص، ظٌد افُريؿ افًثامن، يْير: افدراشٚت افًٍْٜٔ ظْد ادًِّغ وافٌزايل بقجف خٚص (1)

 .154ص، ادجٔد مْهقر وآخرونظٌد ، بغ افتًٍر اإلشالمل وظِؿ افٍْس

 .24ص، جدة، دار افؼوق، 2ط، م1998، ٌٕٔؾ افًامفقضل، بْٚء ادجتّع اإلشالمل وٕيّف (2)

 3-1شقرة افًك:  (3)

 (.12383رؿؿ)، 376: 19، حديٞ إٔس بـ مٚفؽ، مًْد إٕهٚر، ادًْد، أخرجف أمحد (4)



 

   

 

ادٗمـ ٕحق جٚره وؤٍف: "مـ ـٚن يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر ؾال يٗذ جٚره ومـ ـٚن يٗمـ بٚهلل 

 . (1)وافٔقم أخر ؾُِٔرم ؤٍف"

ؾال يُّـ بٖي حٚل مـ ، ؾٚٓؿتهٚد اإلشالمل مـ خهٚئهف إٔف اؿتهٚد أخالؿل وظَٚئدي   

ؾٓق حمُقم هبٚ وتٚبع ، مٌٚدئف وتقجٔٓٚتف ظـ جٕٚٛ افَٔؿ وافوقابط افؼظٜٔإحقال أن يٍْهؾ ذم 

، وهذا اجلٕٚٛ يزز بنُؾ واوح ظذ مًتقى اإلضٚر ادذهٌل وافٍُري ادحدد فالؿتهٚد، هلٚ

 .(2)وافذي يروم وٌط افًِقك افٌؼي وهتذيٌف وؾؼ ؿٔؿ واظتٌٚرات أخالؿٜٔ حمددة" 

، اإليامن وافًِقك يقفد آثٚرًا مّٜٓ ظذ افًِقك آؿتهٚدي فًِِّؿفذا ٕجد أن هذا آرتٌٚط بغ 

 ٓبد أن ٍٕهؾ ؾٔٓٚ أـثر مـ خالل مٌحٞ مًتَؾ .

  

                                                           

 (.6418رؿؿ)، 26: 7، وافٔقم أخر ؾال يٗذ جٚرهبٚب مـ ـٚن يٗمـ بٚهلل ، افهحٔح، أخرجف افٌخٚري (1)

تٚريخ ، صحٍٜٔ افتجديد، مَٚل مْنقر، حمّد افقردي، يْير:اإليامن ودوره ذم تقجٔف إخالق وتَقيؿ افًِقك (2)

 م.12-3-2414



 

 
فذا ٓ ؽرابٜ ، إن آؿتهٚد اإلشالمل يًًك إػ حتَٔؼ حٔٚة ضٌٜٔ فإلًٕٚن مـ خالل افًِقك افَقيؿ   

ؾٚإلشالم فٔس ؾٔف ؾهؾ مٚ بغ ، أن ٕجد فإليامن آثٚرًا هل هدف يًًك إفٔف ؾُر آؿتهٚد افقوًل

وإٕام ظذ افًُس ارتٌىٝ مجٔع إٔقاع افًِقك اإلًٕٚين بٚإليامن وأصٌحٝ هل ، اإليامن وافًِقك

 جزء مْف ودافٜ ظِٔف أو ٕٚؾٜٔ فف ـام جٚء ذم ٕهقص ذظٜٔ ـثرة.

 ٚر اإليامٕٜٔ ظذ افًِقك آؿتهٚدي فًِِّؿ ـٚفتٚيل:وشقف ٍٕهؾ مجِٜ مـ أث

 أوًٓ: افٍُٚءة آؿتهٚديٜ:

يدؾع شِقك ادٗمـ ، وإٔف أمرهؿ بًامرهتٚ وإٕامئٓٚ، إن اإليامن بٖن اهلل مًتخِػ فٌِؼيٜ ذم إرض   

وييٓر ، ظذ أؾوؾ وجف وأـّؾ ٕٚتٟ، إػ أن يًتٌؾ ادقارد افتل أودظٓٚ اهلل ذم إرض وشخرهٚ فف

ًٚ ذم أحُٚم ظدة جٚءت هبٚ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ مـ أجؾ حتَٔؼ افٍُٚءة آؿتهٚديٜ مثؾ ، هذا جِٔ

وهذا مٚ دؾع بٚخلٍِٜٔ ، إحٔٚء ادقات واشتهالح إرض ومْع تًىِٔٓٚ دون اشتٌالهلٚ وزراظتٓٚ

بـ احلٚرث  ظّر ريض اهلل ظْف إػ اشسجٚع إرض افتل أؿىًٓٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فٌالل

ؿٚل فف اخلٍِٜٔ ظّر ريض ، وفُـ حْٔام مل يًتىع بالل اشتٌالل مجٔع إرض، ادزين ريض اهلل ظْف

إٕام أؿىًؽ فتًّؾ ؾخذ ، اهلل ظْف "إن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل يَىًؽ فتحجزه ظـ افْٚس

 . (1)مٚ ؿدرت ظذ ظامرتف ورّد افٌٚؿل"

بام حيَؼ ، ادًِؿ إػ اشتٌالل ادقارد افىًٌٜٔٔ وافٌؼيٜ وافامفٜٔفَد حثٝ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ     

ؾٖوجٌٝ ، إحراز أـز ٕٚتٟ ممُـ مـ افىٌٔٚت ادتّثِٜ بٚفًِع واحلٚجٚت افتل تنٌع حٚجٚتف احلٔٚتٜٔ

وجًِٝ محٚيٜ هلذا آشتٌالل ، افًّؾ وافهْٚظٜ وحثٝ ظذ اشتثامر إمقال وظدم اـتْٚزهٚ

ـام جٚءت بهٔغ مٚفٜٔ متْقظٜ ، فٌٔقع افتل تي بٚدجتّع ومتْع حتَٔؼ افٍُٚءةؾحرمٝ افربٚ ومجٔع ا

                                                           

(. وأبق 2323رؿؿ)، 44: 4، بٚب ذـر أخذ افهدؿٜ مـ ادًٚدن إن صح اخلز، افهحٔح، أخرجف ابـ خزيّٜ (1)

 (.712رؿؿ)، 368: 1، بٚب إحٔٚء إروغ واحتجٚرهٚ، إمقال، دظٌٔ



 

   

 

ـٚدنٚرـٚت وادوٚربٚت واإلجٚرة وؽرهٚ فتوّـ مًٚمهٜ اجلّٔع ذم حتَٔؼ افٍُٚءة افتل يْندهٚ 

 آؿتهٚد اإلشالمل.

ًٚ مع احلٚجٚت      ًٚ أن يُقن اإلٕتٚج ادتحَؼ مـ افًِع واخلدمٚت متقاؾَ ويَهد بٚفٍُٚءة أيو

ووجقب افًًل ، ويتٖـد ذفؽ مـ خالل تقـٔد اإلشالم مٌدأ ترتٔٛ احلٚجٚت، احلََٜٔٔ فِّجتّع

ّل إلصٌٚظٓٚ بحًٛ أمهٔتٓٚ: إذ ٓ يراظك حتًْٔل إذا ـٚن ذم مراظٚتف إخالل بحٚجل وٓ يراظك حٚج

  (1)وهذا أصؾ حيُؿ ختهٔص ادقارد ذم اؿتهٚد إشالمل.، إذا ـٚن ذم مراظٚتف إخالل بيوري

وؿد حرصٝ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ظذ حتَٔؼ افٍُٚءة ذم اإلٕتٚج مـ جٜٓ احلٞ ظذ إٕتٚج وصْٚظٜ 

ًٚ مـ خالل ترصٔده، افىٌٔٚت افْٚؾًٜ ومْع ذفؽ ذم اخلٌٚئٞ  وحتَٔؼ افٍُٚءة ذم آشتٓالك أيو

 ووٌىف بام هق ٕٚؾع ومٍٔد دون إهاف أو تٌذير.

ـٚفقشٚئؾ افتَْٜٔ ، وٕرى أن آؿتهٚد اإلشالمل ؿد أوػ فِقشٚئؾ افتل حتَؼ افٍُٚءة افًٚفٜٔ اهتاممًٚ 

وحٞ ظذ مًرؾتٓٚ وظذ افًّؾ هبٚ ٕن إصؾ ذم افقشٚئؾ احلؾ مٚ مل ، احلديثٜ أو إشٚفٔٛ افٍْٜٔ

وآشتخدام ، ـٕٚٝ هذه افقشٚئؾ حتَؼ افسصٔد ذم اشتخدام ادقاردؾُٔػ إذا ، ُيْص ظذ مًْٓٚ

 ؾٓل ادًٚهؿ افًٍٚل دـ أراد افتّْٜٔ آؿتهٚديٜ. ، وافٍُٚءة ذم اإلٕتٚج، إمثؾ ذم افهْٚظٚت

ًٚ: افتّْٜٔ آؿتهٚديٜ:  ثٕٚٔ

 : ))إن ادًِؿ يٗمـ بٖن اهلل هق خٚفؼ هذه افثروات وشخرهٚ خلدمتف ـام بّغ شٌحٕٚف      

           ))(2) ، وإٔف مىٚفٛ بًامرة وتّْٜٔ هذه افثروات بهٍتف

وإٔف مدظق إػ افًّؾ وآجتٓٚد مـ أجؾ ـًٛ افىٌٔٚت واحلهقل ظذ ، اخلٍِٜٔ ذم إرض

ؾٚإليامن يدؾع بهٚحٌف إػ أن يٍْع ًٍٕف وجمتًّف ، اخلرات افامديٜ وبِقغ افرؾٚه فًٍْف ودجتًّف ـٚؾٜ

                                                           

 ،مَٚل مْنقر ذم مقؿًف افرشّل، ظٌد اجلٌٚر افًٌٓٚين، يْير: ـٍٚءة افْيٚم آؿتهٚدي اإلشالمل (1)

 http://al-sabhany.com/ 

 29شقرة افٌَرة: (2)



 

 

 ؿٚل تًٚػ: ))، بُؾ خر                     

         ))(1) ،"ـام أن، (2)وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: "خر افْٚس إًٍٔٓؿ فِْٚس 

اإليامن يّيض بٚدًِؿ ذم شِقـف ٕحق افٌْٚء وحتَٔؼ أهداؾف دون ـِؾ أو يٖس وإن رأى أن افَٔٚمٜ ؿد 

ؾ٘ن ، ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: " إن ؿٚمٝ افًٚظٜ وذم يد أحدـؿ ؾًِٜٔ، ؿٚمٝ وأن احلٔٚة ؿد إتٓٝ

 . (3)اشتىٚع أن ٓ تَقم حتك يٌرشٓٚ ؾٌِٔرشٓٚ"

، ل ؿٚظدة ظئّٜ تثٌٝ بقوقح أن اإليامن يثّر آرتَٚء افتّْقيوفَد ووع آؿتهٚد اإلشالم   

وهذا يًٌٞ ذم ، (4)حْٔام أصٚر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بَقفف "ًٕؿ افامل افهٚفح فِرجؾ افهٚفح"

ٕن افامل احلالل افقاؾر ممدوح ظْد افرجؾ افهٚفح افذي ، ٍٕس ادٗمـ احلٞ ظذ افْامء وافزيٚدة

ويًزز بف بْٚء ، ويًّد بف حٚجٚت ادجتّع، ويٍْؼ مْف ذم اخلر، وٚظف ادًٔنٜٔئّْف وحيًـ بف أو

 وؿدرة إمٜ.

وؿد حرمٝ افْهقص افؼظٜٔ إٕنىٜ افٍٚشدة وافًٔئٜ افتل حتّد مـ شِقك ادًِؿ ٕحق افتّْٜٔ    

ـام ، جتّع ـِفـٚفربٚ وافرصقة وآحتُٚر افتل خترب افٌْٜٔ آؿتهٚديٜ ذم اد، وتْحرف بف إػ اهلٚويٜ

وإصؾ ذم ذفؽ مْع ، حرم افًُٛ ظـ ضريؼ اجلريّٜ وافٌٌٚء وبٔع ادخدرات واخلّر وؽرهٚ

 اإلرضار بًٍْف أو أخريـ.

                                                           

 15شقرة ادِؽ: (1)

صحٔح ، (. وصححف إفٌٚين725رؿؿ)، 444: 8، بـ رجٚء بٚب إشامظٔؾ، تٚريخ دمنؼ، أخرجف ابـ ظًٚـر (2)

 .623: 1، اجلٚمع

(.وصححف 12942رؿؿ)، 251: 24، حديٞ إٔس بـ مٚفؽ، مًْد إٕهٚر، ادًْد، أخرجف اإلمٚم أمحد (3)

 .344: 1، صحٔح اجلٚمع، إفٌٚين

صحٔح ، ححف إفٌٚين(.وص17763رؿؿ)، 299: 29، حديٞ ظٌد افرمحـ بـ حًْٜ، ادًْد، أخرجف أمحد (4)

 .126ص، إدب ادٍرد



 

   

 

وآبتًٚد ظـ ، ـام حٞ آؿتهٚد اإلشالمل ادًِؿ ظذ حًـ افتدبر وآؿتهٚد ذم اإلٍٕٚق

ًٚ فن، اإلهاف وافتٌذير وإوٚظٜ افامل ٜٓٔ آشتٓالك وحيَؼ افقؾرة افامفٜٔ وـؾ ذفؽ حيَؼ وٌى

ٕن اإلًٕٚن بىًٌٔتف إذا أحس بٚفثراء وافقؾرة دمٚوز احلدود ذم ، وافَدرة افامديٜ افتل تٌْل وتّْل

  ؿٚل شٌحٕٚف: ))، افرؾٚه وافتّتع بٚفُامفٔٚت      .    ))(1) ، ـام

ظذ أن تُقن هذه افتّْٜٔ صٚمِٜ جلّٔع أؾراد ادجتّع ومْٓؿ افٍَراء  صددت تًٚفٔؿ اإلشالم

ًٚ حتك ٓ تُقن طٚهرة افٍَر ، وادًٚـغ مـ خالل مٌدأ افزـٚة افذي هق حؼ اهلل ذم افامل وايو

ًٚ أمٚم افتّْٜٔ مـ خالل صٔقع افرصقة وافنؿٜ وؽرهٚ مـ ادٍٚشد افتل تْنٖ ذم بٔئٜ  واحلٚجٜ ظٚئَ

 ؾتحىؿ اخلىط افتّْقيٜ افتل يْتٍع مْٓٚ مجٔع أؾراد ادجتّع.، افٍَر وافًقز

وأـد آؿتهٚد اإلشالمل ظذ أن افتّْٜٔ ٓبد أن تٌدأ ذم اإلًٕٚن ًٍٕف مـ خالل افتًِٔؿ وافتدريٛ    

ؾًِٔٝ ، وأن افثروات فًٔٝ ذم ادقارد افىًٌٜٔٔ ؾَط وإٕام ذم افًَقل واخلزات افًِّٜٔ، وافتىقير

ؾْٓٚك دول اظتّدت ذم ، ًٚمل فدهيٚ ثروات ضًٌٜٔٔ فُل تتَدم ومتيض ذم خىىٓٚ افتّْقيٜـؾ بِدان اف

مًرهتٚ افتّْقيٜ ظذ آشتثامر ذم افهْٚظٜ وافتُْقفقجٜٔ وافٌحٞ افًِّل وامتالـٓٚ فٍُِٚءات 

ًٚ هٚئالً ذم افْٓقض وافتّْٜٔ.، افًٚفٜٔ ـٚفٔٚبٚن وافًقيد  واشتىٚظٝ أن حتَؼ تَدم

ًٚ: آش  تَرار آؿتهٚدي:ثٚفث

ومٌدأ ادنٚرـٜ مـ خالل ، يًتّد ٕيٚم آؿتهٚد اإلشالمل ظذ مٌدأ افربح ذم ادًٚمالت افًٌٜٔٔ    

ومجٔع هذه افتًٚمالت ٓ ختِقا مـ جزائغ إول مٚدي وافثٚين روحل وهق إجر ، ظَقد ادنٚرـٚت

ادٌدئغ مهٚ ظٚمالن مٓاّمن ذم حتَٔؼ وهذيـ ، إخروي افذي يتحدد بَدر اإليامن وافهدق وإمٕٜٚ

وفٔس ظذ ، آشتَرار افَٚئؿ ظذ أشٚس افًرض وافىِٛ أو افربح واخلًٚرة ذم افْيٚم افتنٚرـل

 أشٚس شًر افٍٚئدة افربقيٜ ادحرمٜ افتل ـثرًا مٚ تتًرض فِتٌَِٚت.

                                                           

 7-6شقرة افًِؼ: (1)



 

 

ًٚ دمْٛ افتٌَِٚت احلٚدة ذم أشًٚر ادْتج ٚت وأشًٚر افكف ويَهد بٚٓشتَرار آؿتهٚدي ظّقم

، فام فُؾ ذفؽ مـ آثٚر شٌِٜٔ ظذ افْنٚط آؿتهٚدي وظذ افرؾٚهٜٔ آجتامظٜٔ، وأشًٚر افهٚدرات

وادجتّع ادًِؿ حريص ظذ حتَٔؼ آشتَرار ذم إشًٚر )ذم ؿّٜٔ افَْقد( ؾذفؽ ذط فًدافٜ 

ًٓ خٚصٜ تِؽ ومـ ثؿ ؾٓل ذط فًالمٜ اف، افٌٔقع وادٌٚدٓت وادنٚرـٚت وادوٚربٚت ًَقد إمجٚ

  (1)وافَٚظدة تَيض بٖن مٚ ٓ يتؿ افقاجٛ إٓ بف ؾٓق واجٛ.، افتل متتد ظز افزمـ

ويّْع اإليامن صٚحٌف مـ ظِّٔٚت ظدة حرمتٓٚ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ـٚفربٚ وافٌرر وآحتُٚر       

وافتل تٗدي إػ تٌَِٚت ، وافتدخؾ افيٚمل ذم افًقق ـٚفْجش أو تَِل افرـٌٚن أو بٔع احلٚرض فٌِٚد

ممٚ يِحؼ بٚفير ظذ اؿتهٚد ، ـٌرة ذم إشًٚر وهتدد اشتَرار افَّٜٔ افَْديٜ مـ خالل افتوخؿ

 ادجتّع ـِف.

م ؿد أووحٝ بنُؾ ـٌر أثر آفتزام 2448وفًؾ إزمٜ افامفٜٔ افًٚدٜٔ افتل وؿًٝ ذم ظٚم    

بٌّٚدئ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ومٚ حيََف مـ اشتَرار مٚيل واؿتهٚدي مـ خالل ادْتجٚت افَٚئّٜ ظذ 

ؼوظٚت إٕنٚء ادهٕٚع وادوتًٓؿ مـ خالل ، حتّؾ خمٚضر آشتثامر مـ ؿٌؾ مجٔع أضراف افًِّٜٔ

ذم حتَٔؼ افتّْٜٔ آؿتهٚديٜ وآشتَرار آؿتهٚدي وفًٔٝ ظَقدًا ؿٚئّٜ ظذ افيِؿ وأـؾ ادْتجٜ 

 افامل بٚفٌٚضؾ.

ويًًك ادًِؿ مـ خالل ؾريوٜ افزـٚة وافهدؿٚت وأبقاب اخلر افتل حثٝ ظِٔٓٚ افؼيًٜ 

دة مًدٓت افدخؾ اإلشالمٜٔ إػ ختٍٔض مًدٓت افٌىٚفٜ وافٍَر وشد احلٚجٜ مـ خالل زيٚ

وبٚفتٚيل يُقن مردود هذا ٕحق افّْق ذم افْٚتٟ ادحع اإلمجٚيل احلََٔل، وهذا مـ أهؿ ، افٍردي

 .مٗذات آشتَرار آؿتهٚدي
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:ًٚ  افًدافٜ آؿتهٚديٜ: رابً

ًٓ يْيؿ اشتخالف اإلًٕٚن ذم ، فَد خِؼ اهلل افًّقات وإرض وووع ادٔزان     ًٚ ظٚد فٔحَؼ ٕيٚم

ؿٚل شٌحٕٚف ))، أروف ومُِف        ))(1) ، وأرشؾ افرشؾ

مـ أجؾ أن تَقم حٔٚة افْٚس ظذ افًدل ؿٚل شٌحٕٚف: ))، وافُتٛ         

                         

                           

 ))(2) ، وأمر ظٌٚده ادٗمْغ بٖن يُقن شِقـٓؿ آؿتهٚدي مًتَٔؿ وظٚدل ؾال حيؼ هلؿ مٚل أو

ؾَٚل شٌحٕٚف ))، حؼ فدى أخريـ إٓ بقجف مؼوع ـٚفتجٚرة وؽرهٚ دون بخس أو طِؿ   

                    

   ))(3) . 

وذفؽ ، يًّؾ آؿتهٚد اإلشالمل ظذ مٌدأ افًدل ذم تقزيع افدخؾ وافثروة بغ أؾراد ادجتّع    

وحرم ، يَقم ظذ أشس واظتٌٚرات هٚمٜ ـٚدُِٜٔ وافًّؾ وادنٚرـٜ ذم افْنٚضٚت آؿتهٚديٜ

فذا ؾ٘ن ، افًِقـٔٚت آؿتهٚديٜ افوٚرة وافقمهٜٔ افتل تَقم ظذ افربٚ وافيِؿ وادٔن وآشتٌالل

ادٗمـ يُقن شِقـف ذم بًٔف وذاءه وشٚئر تًٚمالتف آؿتهٚديٜ ؿٚئؿ ظذ افًدل وظدم افتىٍٔػ 

وهق خينك حًٚب ربف وظَٚبف افذي وظد بف ادىٍٍغ ؿٚل ، وافتدفٔس ظذ افْٚس ذم ادٔزان وؽره

شٌحٕٚف ))   .              .    

                                                           

 7شقرة افرمحـ: (1)

 25شقرة احلديد: (2)

 29شقرة افًْٚء: (3)



 

 

     .            .    .     

    ))(1) . 

ؾسى ، يَقم اإليامن بوٌط شِقك ادٗمـ وؾؼ مٌدأ افًدل افذي بْٔٝ ظِٔف مجٔع افتًٚمالت   

وافتقزيع افًٚدل دخٚضر آشتثامر ظذ ، ادنٚرـٚت وادًٚووٚت مٌْٜٔ ظذ افربح واخلًٚرة

وة ـام يدؾع اإليامن بٚدًِؿ إػ شِقك يوّـ إظٚدة تقزيع افثر، حتٝ ؿٚظدة افٌْؿ بٚفٌرم، افؼـٚء

ؾًٔزز افًدافٜ آؿتهٚديٜ ، بنُؾ ظٚدل مـ خالل افزـٚة وافهدؿٜ وافقؿػ دًٚجلٜ افٍَر واحلٚجٜ

 فدى أؾراد ادجتّع.

ـام يوٌط اإليامن شِقك ادًِؿ ذم افًقق ؾُٔقن آرتٍٚع وإٓخٍٚض حًٛ مٌدأ افًرض 

يىٌِقن مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افتًًر  فذافؽ فام جٚؤا، وافىِٛ دون فًٛ أو طِؿ

، افٌٚشط، افَٚبض، ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ "إن اهلل هق ادًًر، ؾًًرٕٚ، وؿٚفقا:ؿد ؽال افًًر

 (2)إين ٕرجق أن أفَك ريب وفٔس أحد يىٌِْل بّيِّٜ ذم دم وٓ مٚل".، افرازق

اإلشالمٜٔ تقجف شِقك ادًتِٓؽ ـام تقجف ؾٓذه افتًٚفٔؿ ، وهذا مٚ حيَؼ افًدافٜ آؿتهٚديٜ    

 وادْتٟ مـ أجؾ وامن ظدافٜ اؿتهٚديٜ حتَؼ افرؾٚهٜٔ فٍِرد وادجتّع بُٚمِف. شِقك افًٚرض

ًٚ: آفتزام واإلتَٚن:  خٚمً

إن افْهقص افؼظٜٔ أمرت ادًِؿ بٚٓفتزام بام أمر اهلل ذم مجٔع صٗوٕف آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ    

ًٚ ظـ أصٔٚء أخرى ، اهلل ؾرض ؾرائض وحّد حدودًا وحرم أصٔٚء وأن، وافًٔٚشٜٔ وترك افٌٚب مٍتقح

فتٌَك ظذ أصِٓٚ وهق اإلبٚحٜ ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: "إن اهلل تًٚػ ؾرض ؾرائض ؾال 

وشُٝ ظـ أصٔٚء رمحٜ فُؿ ؽر ، وحرم أصٔٚء ؾال تْتُٓقهٚ، وحّد حدودًا ؾال تًتدوهٚ، تؤًقهٚ

                                                           

 6-1شقرة ادىٍٍغ: (1)

 (.1314رؿؿ)، 596: 2، بٚب مٚ جٚء ذم افتًًر، افًْـ، افسمذيأخرجف  (2)



 

   

 

ؾٚإليامن يدؾع بهٚحٌف إػ آفتزام ذم مجٔع ممٚرشٚتف آؿتهٚديٜ بتحَٔؼ ، (1)ا ظْٓٚ"ًٕٔٚن ؾال تٌحثق

، وحٍظ افامل، وحٍظ افًرض، وحٍظ افًَؾ، وحٍظ افٍْس، مَٚصد افؼيًٜ مـ حٍظ افديـ

ـٚفربٚ وافٌش وآحتُٚر وافيِؿ وـؾ صقر افًٍٚد ، وظدم شِقك مٚ هق حمرم ووٚر هبذه ادَٚصد

ٛ ظذ ادًِؿ ابتداء مًرؾٜ افتًٚمالت ادٌٚحٜ ـل يتًٌٓٚ وادحرمٜ ـل جيتٌْٓٚ ذم ؾٔج، آؿتهٚدي

حتك يرتَل بف اإليامن وجيًؾ شِقـف آؿتهٚدي بًٔدًا ظـ افنٌٓٚت ، إٕتٚجف وتقزيًف واشتٓالـف

 وـؾ هذا ظٌٚدة وضٚظٜ يثٚب ظِٔٓٚ افًٌد مـ اهلل.، خنٜٔ أن يَع ذم احلرام

ًٚ مـ خالل تقثٔؼ ظالؿٚتف افتًٚؿديٜ وووع افؼوط  ـام أن اإليامن جيًؾ     ًٚ ومتَْ افًِؿ مِتزم

ؿٚل تًٚػ: ))، وادقاصٍٚت افتل يتىٌِٓٚ افتًٚمؾ آؿتهٚدي مع أخريـ     

                  ))(2) ، بٚإليٍٚء فؼوط ـام إٔف يِتزم

ـام أمره اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ: ))، افًَد وأحُٚمف افتل تؿ آتٍٚق ظِٔٓٚ وافتًٓد هبٚ   

        ))(3) ،ؾال حيؼ فِّوٚرب أن خيٚفػ مٚ افتزم بف مع رب افامل ،

، وٓ افراهـ مع ادرهتـ وشٚئر آفتزامٚت ادؼوظٜ، وٓ حيؼ فِقـٔؾ خمٚفٍٜ مٚ افتزم بف مع مقـِف

وـؾ هذه احلَقق وآفتزامٚت هل شٌٔؾ إػ بِقغ ادًِؿ ذم شِقـف درجٜ اإلتَٚن ذم مجٔع أظامفف 

 وحتَٔؼ افرؾٚهٜٔ جلّٔع جمتًّف وأمتف.، وٕنٚضٚتف آؿتهٚديٜ

ؾٚدًِؿ مىٚفٛ بتحَٔؼ ، افًققوآفتزام واإلتَٚن يُقن ذم اإلٕتٚج وافتقزيع وآشتٓالك و      

وحتًغ افًّؾ واإلٕتٚجٜٔ مـ أجؾ حتَٔؼ ، أظذ مًتقيٚت اجلقدة ادىِقبٜ ذم افًِع وافٌوٚئع

ؾٚفؼيًٜ اإلشالمٜٔ حثٝ ادًِؿ ظذ اإلتَٚن ذم افًّؾ ورتٌٝ ظذ ذفؽ إجر ، افتّْٜٔ آؿتهٚديٜ

وـذفؽ يًتنًر ، بحٔٞ يًتنًر ادًِؿ بٖٕف يَقم بًٌٚدة وٕنٚط ذا ؿّٜٔ روحٜٔ ومٚديٜ إخروي
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ًٚ أن يِتزم بٚشتٓالـف ؾٔتجْٛ ـؾ مٚ هق وٚر، مراؿٌٜ اهلل فف ذم ظِّف وٕنٚضف وأفٍٚطف ، وحثتف أيو

وأن يٌتًد ظـ مجٔع ميٚهر افٍقى ذم افًقق مـ افهخٛ وافوجٟٔ أو افًِقك افوٚر وادخؾ 

ؾ بٚفْجش وافٌش وآشتٌالل وافيِؿ وشٚئر صقر افًٍٚد افتل تْٚذم مًْك اإلتَٚن ـٚفتًٚم

 وآفتزام ادىِقب أن يتحذ بف ادًِؿ ذم ٕنٚضف آؿتهٚدي وآجتامظل وافًٔٚد. 

ًٚ: افتقازن وافتًٚون:  شٚدش

هلٚ ٕهٔٛ ذم  يًتّد ٕيٚم آؿتهٚد اإلشالمل ظذ خِؼ افتقازن ذم شِقك افٍرد بغ افامديٜ افتل   

وبغ افروحٜٔ ، ؾٓق حيٛ افامل ويًًك فتحَٔؼ رؽٌٚتف ذم إضٚر افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، ؾىرة اإلًٕٚن

فذافؽ ، افتل تدؾًف وتقجف ذم مجٔع ٕنٚضٚتف آؿتهٚديٜ إػ افساحؿ وافتًٚون مع مجٔع أؾراد ادجتّع

، افٌْقة وإؿٚمٜ افهالة إيتٚء افزـٚةٕجد أن ذم أرـٚن اإلشالم بًد اإليامن بٚهلل وافتهديؼ بٚفرشٚفٜ و

ومـ جٜٓ أخرى تدؾًؽ افؼيًٜ إػ تّْٜٔ افامل واشتثامره فْرى ، وافتل هل حؼ أوجٌف اهلل فٍَِراء

فًّٔؿ ، صقرة افتقازن ذم تقزيع افدخؾ وافتًٚون بغ أؾراد ادجتّع واوحٜ وبْٜٔ ذم شِقك ادًِؿ

 ٔٚة ـريّٜ وذم أخرة بٚفًْٔؿ ادَٔؿ.افتقازن ذم حٔٚة ادًِؿ ويًّْؿ ذم افدٕٔٚ بح

ّٞ اإليامن ظذ حتَٔؼ افتقازن بغ ادُِٜٔ اخلٚصٜ وادُِٜٔ افًٚمٜ ـّهٚدر افىٚؿٜ    ؾٚفْٚس ذـٚء  وحي

ًٚ ظذ، ذم افامء وافُأل وافْٚر ّٞ أيو وذفؽ ، حتَٔؼ افتقازن بغ مهِحٜ إجٔٚل احلٚرضة وادٌَِٜ وحي

وافًّؾ ، ٚدي ذم ادؼوظٚت اإلٕتٚجٜٔ ؿهرة إجؾ وبًٔدة إجؾمـ خالل شِقك افتْقيع آؿته

وهذا مًتٌْط مـ ؿقفف تًٚػ ، ظذ آشتٌالل ادْٚشٛ دقارد اإلٕتٚج ومراظٚة إجٔٚل افَٚدمٜ

((                    

                  ))(1) . 

يدؾع اإليامن بهٚحٌف إػ وٌط شِقـف آؿتهٚدي مـ خالل افتقازن ذم اإلٍٕٚق وآشتٓالك وؾؼ     

ؿٚل تًٚػ ))، مًٔٚريٜ وشىٜٔ توّـ فف إصٌٚع حٚجٔٚتف ورؽٌٚتف دون هدر وإهاف وتٌذير  

                                                           

 14شقرة احلؼ: (1)



 

   

 

             ))(1) ، وهنك شٌحٕٚف ظـ شِقك ادٌذريـ افذيـ

 يٍَْقن افامل ذم ؽر حَف ووصٍٓؿ بٖصْع وصػ حغ ؿرهنؿ بٚفنٔٚضغ ؾَٚل شٌحٕٚف ))

         ))(2) ، ـام أن اإليامن يدؾع بهٚحٌف إػ أن يقازن ذم اإلٍٕٚق

 ))بغ افًىٚء واإلمًٚك ؾَٚل شٌحٕٚف                  

         ))(3) ، ظذ ًٍٕف ٚ ًَ ِّٔ ًٚ يهر بف ُمَو ؾْٓك ادًِؿ بٖن يًّؽ إمًٚـ

ًٚ ٓ حٚجٜ إفٔف بحٔٞ يُقن بف منؾًٚ ، وأهِف ُع ذم اإلٍٕٚق تقشًٔ ؾٓق هنل ظـ جٌٕٚل ، وٓ ُيَقشِّ

افذي مدح بف أهؾ اإليامن وأثٌٝ ؾٔف ، (4)اإلؾراط وافتٍريط ويتحهؾ مـ ذفؽ مؼوظٜٔ افتقشط 

ؾؤِٜ شِقك افتًٚون وافتُٚؾؾ مع افٍَراء وافوًٍٚء ؾَٚل شٌحٕٚف ))       

            ))(5)  . 

وإن آؿتهٚد اإلشالمل مْع ادًِؿ ظـ مجِٜ مـ افتكؾٚت افتل تًٌٛ خِالً ذم افًقق وتٗثر ذم     

وؾؼ ، ـٚفربٚ وافٌش وآحتُٚر وشٚئر صقر افًٍٚد آؿتهٚدي، تْئؿ افتًٚمالت آؿتهٚديٜ

وافذي ، (6)وٓ رضار"افْص افٌْقي افذي أشس فَٚظدة افتقازن ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ "ٓ رضر 

 بْٔٝ ظِٔف مجٔع افتًٚمالت آؿتهٚديٜ ـٚفؼـٚت وادًٚووٚت وافتقثَٔٚت وحََٝ افتقازن ؾٔٓٚ.

                                                           

 31شقرة إظراف: (1)

 27شقرة اإلهاء: (2)

 29شقرة اإلهاء: (3)

 .264: 3، دمنؼ، دار ابـ ـثر، 1ط، هـ1414، افنقـٚين، يْير:ؾتح افَدير (4)

 67شقرة افٍرؿٚن:  (5)

، (.وصححف إفٌٚين2344رؿؿ)، 784: 2، بٚب مـ بْك ذم حَف مٚ يي بجٚره، افًْـ، أخرجف ابـ مٚجف (6)

 .1249: 2، صحٔح اجلٚمع



 

 

وادًٚرظٜ ذم حؾ ادنُالت ، ويقّجف اإليامن شِقك ادًِؿ مع أخقتف إػ افتًٚون وافتُٚؾؾ

ػ ))ؿٚل تًٚ، وإزمٚت آؿتهٚديٜ مـ خالل احلٞ ظذ افهدؿٚت وتٍريٟ افُرب    

       .   ))(1) ، بغ أؾراد ادجتّع ًٚ فُٔقن هذا افتًٚون ديْ

 يوّـ افتقازن بغ حٚجٚت ومهٚفح إؾراد وادجتّع ـٚؾٜ.

ًٚ: افرؿٚبٜ افذاتٜٔ:  شٚبً

ؾٓق يَّقم شِقـف آؿتهٚدي ويهحح ٕنٚضف ، إن اإليامن يٌرس ذم ؿِٛ ادًِؿ ادراؿٌٜ هلل تًٚػ    

ٕٕف يٗمـ بٖن اهلل يرى ـؾ حليٚتف وشُْٚتف ؾٓق حًٌٔف ورؿٌٔف ظذ مجٔع شِقـٔٚتف ، افاميل بداؾع ذايت

  ؿٚل شٌحٕٚف: ))، افيٚهرة وافٌٚضْٜ   ))(2) ، وفًؾ ؿهٜ تِؽ افٌْٝ ذم زمـ

حْٔام ، دمًد فْٚ افتىٌٔؼ افًّع ٕثر اإليامن ذم شالمٜ افًِقك آؿتهٚدي، خالؾٜ ظّر ريض اهلل ظْف

ؿٚفٝ هلٚ أمٓٚ: يٚ ابتْٚه ؿقمل إػ ذفؽ افٌِـ ؾٚمذؿٔف بٚفامء ؾَٚفٝ هلٚ يٚ أمتٚه ومٚ ظِّٝ مٚ ـٚن مـ 

ـٚن مـ ظزمتف يٚ بْٜٔ ؿٚفٝ إٕف أمر مْٚديٚ ؾْٚدى أٓ ينٚب افٌِـ ظزمٜ أمر ادٗمْغ افٔقم ؿٚفٝ ومٚ 

بٚفامء ؾَٚفٝ هلٚ يٚ بْٜٔ ؿقمل إػ افٌِـ ؾٚمذؿٔف بٚفامء ؾٕٚؽ بّقوع ٓ يراك ظّر وٓ مْٚدي ظّر 

 .(3) ؾَٚفٝ افهٌٜٔ ٔمٓٚ: يٚ أّمٚه مٚ ـْٝ ٕضًٔف ذم ادأل واظهٔف ذم اخلالء

حٔٞ ينًر ، أهؿ ثامر اإليامن وٕتٚئٟ تٖثره ظذ شِقك افٍرد ادًِؿإن افرؿٚبٜ افذاتٜٔ هل مـ    

ٕٕف راٍع ، ادًِؿ بيورة أداء افًّؾ ظذ أـّؾ وأحًـ وجف دون مراؿٌٜ أو تقجٔف أو حمٚشٌٜ

ّٔد ، ومًٗول ظـ رظٔتف وظِّف ووطٍٔتف وٕن ـؾ مٚ يَقم بف مـ شِقك اؿتهٚدي أو ٕنٚط مٚيل مَ

وإٔف شقف ُيًٖل ظـ مٚفف مـ أيـ أـتًٌف وؾٔام ، وٓ ـٌرة إٓ أحهٚهٚذم ـتٚب ٓ يٌٚدر صٌرة 

                                                           

 25-24شقرة ادًٚرج: (1)

 1شقرة افًْٚء: (2)

 (.13864رؿؿ)، 253: 74، بٚب أم ظٚصؿ، دمنؼتٚريخ ، أخرجف ابـ ظًٚـر (3)



 

   

 

ٕٕف أـز وامن ، وهبذا اإليامن افًّٔؼ يهٌح ادًِؿ ذا شِقك ؿقيؿ أـثر ؾٚظِٜٔ وإٕتٚجًٚ ، إٍَٔف

 وافًٌٛ افذي جيِٛ احلٔٚة افُريّٜ وافًٔش افرؽٔد فٍِرد وادجتّع.، فًالمٜ افًِقك آؿتهٚدي

ًٚ: افَٔغ وافتقـؾ:  ثٚمْ

ًٚ بٖن اهلل رازؿف    ، ويًدد خىٚه ذم شرتف وشِقـف آؿتهٚدي، إن اإليامن يّأل ؿِٛ ادًِؿ ئَْ

وأن مٚ ـتٌف اهلل ظز وجؾ فف ؾٓق خر ، وجيًِف متقـالً ظذ خٚفَف ذم مجٔع ٕنٚضٚتف وتًٚمالتف افامفٜٔ

متقـؾ ظذ ربف شٌحٕٚف ذم مجٔع أظامفف وهق ، ؾٔىّئـ وحيتًٛ ويهز ظذ افندائد وادُٚره

 وشِقـٔٚتف آؿتهٚديٜ وؽرهٚ ؿٚل شٌحٕٚف: ))             

                     ))(1) . 

وظٚمالن مٓامن فتحَٔؼ افرؾٚهٜٔ ، وافَٔغ وافتقـؾ مهٚ شٌٌٚن رئًٔٔٚن فْجٚح افًِقك آؿتهٚدي

ؿٚل تًٚػ: ))، ادىِقبٜ واحلٔٚة افُريّٜ           .          

                                  

   ))(2) ، وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: "فق إُٔؿ تتقـِقن ظذ اهلل حؼ تقـِف فرزؿُؿ ـام

ًٚ"، تٌدو مخٚصًٚ ، يرزق افىر  . (3)وتروح بىٕٚ

وإن اإليامن حْٔام يدؾع بهٚحٌف إػ افَٔغ وافروٚ وافتقـؾ ظذ اهلل ؾٓق يزـل ؿٌِف ويىٓره وجيًِف    

 ًٚ وٓ ، ؾال مُٚن فمؾٚت افتل تدمر افًِقك آؿتهٚدي مـ حًد وتٌٚؽض وؽش وحَد ؾٔف، مىّئْ

ؿـ برزق اهلل فف احتُٚر وطِؿ وإٕام ترى ادْٚؾًٜ افؼيٍٜ وافًِقك افَقيؿ ذم افًقق ٕن ادًِؿ مق

 ومتقـؾ ظِٔف. 

 

                                                           

 2شقرة إٍٓٚل:  (1)

 3-2شقرة افىالق: (2)

افًًِِٜ ، (.وصححف إفٌٚين245رؿؿ)، 332: 1، مًْد ظّر بـ اخلىٚب، ادًْد، أخرجف اإلمٚم أمحد (3)

 .624: 1، افهحٔحٜ



 

 

:ًٚ  إمـ وافزـٜ: تٚشً

وافتل تًْل ، إن مـ تٖثر اإليامن ظذ افًِقك آؿتهٚدي فًِِّؿ حهقل إمـ وٕزول افزـٜ  

وهذا مٚ بْٔف ، افزيٚدة ذم افرزق وافْامء ذم افْنٚضٚت آؿتهٚديٜ أو دؾع افير وإزمٚت آؿتهٚديٜ

ًٚ إذا آمْٝ ؿِقهبؿ واتَقا ومل ييِّقا ذم مًٚمالهتؿ وٕنٚضٚهتؿ افَرآن افُريؿ بٖن  افٍرد وافْٚس مجًٔ

اشتَٚمٜ شِقـٔٚهتؿ آؿتهٚديٜ ثؿ جٚءهؿ إمـ وآشتَرار افذي ٓ يُّـ أن يْتًش آؿتهٚد إٓ 

بقجقده ؿٚل شٌحٕٚف: ))                          

     ))(1) ، وجٚءهتؿ افزـٚت واخلرات مـ ظْد اهلل تًٚػ فتحَؼ مهٚفح افٍرد

ًٚ ؿقياًم بًٔدًا ظـ ـؾ تًٚمؾ اؿتهٚدي ، وادجتّع ذم حٔٚة ـريّٜ وإصٌٚع فِحٚجٔٚت وفتوّـ شِقـ

حميقر ؿٚل شٌحٕٚف: ))                    

   ))(2) . 

ًٚ ذم ادديْٜ، ـٚن افزبر ريض اهلل ظْف شٖفف أحد أصحٚبف: بؿ أدرـٝ مـ افتجٚرة ؟ ، تٚجرًا مًروؾ

ًٚ ـثراً ، ؾَٚل: ٕين مل أصس مًًٌٔٚ  ـٚن ظٌد افرمحـ بـ وفَد ، (3)واهلل يٌٚرك دـ ينٚء"، ومل ُأرد ربح

ظقف ريض اهلل ظْف يدؾًف إيامٕف إػ آشتَٚمٜ ذم افًِقك وافًدل وافهدق ذم تًٚمالتف افتجٚريٜ مع 

ًٚ إٓ ربح ؾٔف، أخريـ ـؿ ؿٚل ظـ ، حتك بٚرك اهلل فف ذم ظِّف وٕنٚضف آؿتهٚدي ؾال ينسي صٔئ

.ًٚ   (4)ًٍٕف: فَد رأيتْل فق رؾًٝ حجرًا فقجدت حتتف ؾوٜ وذهٌ

ًٚ واشتَرارًا توًػ ؾٔف افًِقـٔٚت ادحيقرة مـ ؽش وخداع وطِؿ  إن ادجتّع افذي ئًش أمْ

ـام أن ادجتّع افذي يًْؿ بٚخلر وافزـٜ ذم افًّؾ وافْنٚط آؿتهٚدي ٓ ترى أثرًا ، واشتٌالل

 فُثر مـ صقر افًٍٚد ـٚفنؿٜ وافٌش وآحتُٚر.

                                                           

 82شقرة إًٕٚم: (1)

 96شقرة إظراف: (2)

 .286: 4، مْٚؿٛ افزبر بـ افًقام، افْية ذم مْٚؿٛ افًؼةافريٚض ، أخرجف افىزي (3)

 .93: 3، ظٌد افرمحـ بـ ظقف، ضٌَٚت افٌدريغ مـ ادٓٚجريـ، افىٌَٚت افُزى، أخرجف ابـ شًد (4)



 

   

 

وأمهٜٔ اإليامن وافداؾًٜٔ افروحٜٔ ذم تَقيؿ ، افًِقك آؿتهٚديوبًد أن اشتًروٝ دٍٓقم 

وتْٚوفٝ واؿع ظالؿٜ افْيؿ افقؤًٜ وآؿتهٚد ، وتقجٔف افًِقك آؿتهٚدي فدى ادًِؿ

 يُّـ أن أمجؾ افْتٚئٟ افتل تقصِٝ إفٔٓٚ وهل ـٚفتٚيل:، اإلشالمل بٚإليامن

 ؿتهٚدي. بٔٚن أمهٜٔ افداؾًٜٔ ذم تَقيؿ وتقجٔف افًِقك آ -

 بٔٚن افًالؿٜ بغ اإليامن وافًِقك آؿتهٚدي فدى افْيؿ آؿتهٚديٜ.  -

  تقؤح أمهٜٔ اإليامن ذم احلٔٚة آؿتهٚديٜ وازدهٚر ادجتًّٚت. -

 بٔٚن وجقد افداؾًٜٔ افروحٜٔ وافدئْٜ افتل تقجف افًِقك اإلًٕٚين إػ حتَٔؼ اهلدف افٍىري. -

بٔٚن إٔقاع افًِقك اإلًٕٚين وحتديد ادٍٓقم اخلٚص بٚفًِقك آؿتهٚدي فدى ادًِؿ وتَٔٔده بام  -

 يقاؾؼ أحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.

ـذفؽ اظتامد ، تقؤح تٖثر افْيٚم افرأشاميل بٚفًٍٍِٜ افامديٜ افًٌٔدة ظـ افَٔؿ افروحٜٔ وإخالؿٜٔ -

 ذم ختىٔط وحتريؽ افًِقك آؿتهٚدي اجلًّل.  افْيٚم آصساـل ظذ هّْٜٔ افدوفٜ حكاً 

بٔٚن اجلّع فدى ٕيٚم آؿتهٚد اإلشالمل بغ اجلٕٚٛ افروحل وافامدي ذم ختىٔط وتقجٔف افًِقك  -

 آؿتهٚدي. 

وافتّْٜٔ ، بٔٚن تٖثر اإليامن ظذ افًِقك ومٚ يْتٟ ظْف مـ ؿٔؿ إجيٚبٜٔ مثؾ افٍُٚءة آؿتهٚديٜ -

، وافتقازن وافتًٚون، آفتزام واإلتَٚن، وافًدافٜ آؿتهٚديٜ، َرار آؿتهٚديوآشت، آؿتهٚديٜ

 وافرؿٚبٜ افذاتٜٔ وؽرهٚ.

 افتقصٔٚت:

أويص بّزيد مـ افٌحٞ وافدراشٜ دٍٓقم افًِقك آؿتهٚدي فدى ادًِؿ وبٔٚن أمهٔتف مـ  -

 خالل ادجٚٓت افتىٌَٜٔٔ.

وأثٚر افْٚدمٜ ، دراشٜ حتِِٜٔٔ تتًِؼ بتٖثر اإليامن ظذ شِقـٔٚت افٍرد وإهة وادجتّع -

 ظـ ذفؽ. 

 دراشٜ تٖثر اإليامن ظذ افًِقك ذم إزمٚت شقاء آؿتهٚديٜ أو آجتامظٜٔ. -
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 ، مك، دار ؽريٛ.2م، افدراشٚت افًٍْٜٔ ظْد ادًِّغ وافٌزايل بقجف خٚص، ط1981افًثامن، ظٌد افُريؿ، 
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